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MARĶĒJUMS 

V/NRP/01/1370 

 

Šīm veterinārajām zālēm nav lietošanas instrukcija, visa lietošanas instrukcijā paredzētā 

informācija ir norādīta uz iepakojuma marķējuma 

 

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA 

 

Aerosola baloniņš 

 

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  

 

Fatroximin  500mg/170g uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums liellopiem, aitām, kazām, cūkām,  

zirgiem, trušiem, suņiem un kaķiem 

Rifaximin 

 

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Aerosola flakons (170 g) satur-  

Aktīvā viela:    

Rifaksimīns 500 mg 

 

Palīgvielas: 

Bāziskais fuksīns 0,4 g 

Denaturēts absolūtais etilspirts 114,1 g 

Citas palīgvielas līdz 170g 

 

3. ZĀĻU FORMA 

 

Uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums. 

 

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS 

 

250ml (170g) 

 

5. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi, aitas, kazas, cūkas,  zirgi, truši, suņi un kaķi. 

 

6. INDIKĀCIJAS 

 

Liellopiem, aitām, kazām, cūkām,  zirgiem, trušiem, suņiem un kaķiem ādas un bojātu zemādas audu 

infekciju, it īpaši, nagu puves,  starppirkstu dermatīta, nagu bojājumu, piodermas, nobrāzumu, brūču, 

čūlu, pēcoperāciju brūču ārstēšanai un profilaksei. 

 

7. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām. 

 

8. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS 

 

Ārstēšanu veic 1 – 2  reizes dienā līdz klīnisko simptomu izzušanai (vidēji 3 – 5 dienas). Labāka 

rezultāta sasniegšanai katrā aplikācijas reizē aerosolu izsmidzināt 1 – 5 sekundes (ekvivalents 2 – 9 mg 

rifaksimīna aplikācijas vietā). Vienas apstrādes laikā labāk veikt divas aerosola aplikācijas ar dažu 

sekunžu intervālu. 
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Nagu puves un nagu bojājumu gadījumā: notīrīt nagu virsmu, atdalīt bojātos audus un rūpīgi 

izsmidzināt Fatroximin uz inficētās vietas. 

Infekciozu ādas bojājumu gadījumā: notīrīt inficēto apvidu, atdalīt nekrotiskos audus un aplicēt 

Fatroximin. 

Vieglas infekcijas gadījumā Fatroximin aplikāciju var veikt vienu reizi. Smagas infekcijas gadījumos  

(nagu bojājumi u.c.) Fatroximin aplicēt vienu reizi dienā līdz izveseļošanās brīdim.  

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Lokālai aplikācijai uz ādas vai bojātiem zemādas audiem. Pirms lietošanas aerosola baloniņu 

saskalināt. 

 

10. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Nav novērotas. 

Ja  novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas  

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

11. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

 

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas. 

Pienam: Nulle dienas.  

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS  

 

Neieelpot. 

Izvairīties no aerosola satura iekļūšanas acīs vai saskarsmes ar gļotādām. 

 

13. DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 

Derīgs līdz 

 

14.  ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 

 

Uzglabāt tumšā vietā prom no siltuma avotiem. Nepieļaut aerosola baloniņa sakaršanu! 

Aerosola baloniņš atrodas zem spiediena: neizsmidzināt bojata baloniņa saturu. 

Neizsmidzināt baloniņa saturu atklātas liesmas tuvumā! 

Nepieļaut jebkādus aerosola baloniņa mehāniskus bojājumus! 

Nepieļaut aerosola baloniņa demontāžu! 

Nepieļaut aerosola baloniņa dedzināšanu, arī gadījumā, ja tas ir iztukšots! 

Aerosola baloniņa saturs atrodas zem spiediena! 

 

15. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO  VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju 

vai kopā ar sadzīves atkritumiem.  

Jautājiet savam veterinārārstam, ka atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi 

palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

16. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI 

 

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles. 
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17. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ  VIETĀ” 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

18. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 

 

FATRO S.p.A.  

Via Emilia, 285  

Ozzano Emilia (BO) 

Itālija 

 

19. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS  

 

V/NRP/01/1370 

 

20. SĒRIJAS NUMURS  

 

Sērija 

 

21. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

10/2015 

 

22. CITA INFORMĀCIJA 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 

 

  SIA "Optim Vet" 

  Mētru iela 6, 

  Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 

  Latvija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


