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Flubactin  solution 200 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai mājputniem, cūkām,  

teļiem, jēriem, kazlēniem, trušiem un kažokzvēriem 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI  

 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Slovēnija  

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  

 

Flubactin solution 200 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai mājputniem, cūkām, teļiem, 

jēriem, kazlēniem, trušiem un kažokzvēriem 

Flumequinum 

 

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO VIELU UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM  

 

100 ml satur - 

Aktīvā viela: 

 Flumekvīns 20 g. 

 

Palīgvielas:  

Bezūdens nātrija karbonāts, benzilspirts, kālija hidroksīds, glicerīns, saharīna nātrija sāls, 

demineralizēts ūdens. 

 

4. INDIKĀCIJAS  

 

Gramnegatīvo (E. coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., 

Bordetella spp., Haemophilus spp.) un dažu grampozitīvo baktēriju (Staphylococcus spp.) 

izraisītu infekcijas slimību profilaksei un ārstēšanai mājputniem (cāļiem, vistām, tītariem, 

pīlēm, zosīm, fazāniem, Japānas paipalām
,
 irbēm), cūkām, atgremotājiem (teļiem, jēriem, 

kazlēniem), kā arī trušiem un kažokzvēriem (Dienvidamerikas šinšillām, ondatrām, nutrijām, 

ūdelēm, seskiem).  

Mājputniem: salmoneloze, kolibaktēriju infekcija, pastereloze, infekciozās iesnas, stafilokoku 

izraisīts artrīts, subklīniska olnīcu infekcija. 

Cūkām: kolibaciloze, salmoneloze, pastereloze (tostarp arī septiskas formas), Haemophilus 

pleuropneumoniae izraisīta pleiropneimonija. 

Atgremotājiem: kolibaciloze, salmoneloze, pastereloze. 

Trušiem, kažokzvēriem: salmoneloze (Salmonella spp.), kolibaktēriju infekcija (Escherichia 

coli), pastereloze (Pasteurella multocida), stafilokoku infekcija un gramnegatīvu baktēriju 

izraisītas urīnceļu infekcijas. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS  

 

Nav zināmas. 

 
6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS  

 

Nav zināmas. 



Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā 

lietošanas instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS  

 

Mājputni, cūkas, teļi, jēri, kazlēni, truši, kažokzvēri. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

 

Mājputni 

Mājputniem flumekvīna dienas deva ir 12 mg/kg ķermeņa svara 3 līdz 5 dienas pēc kārtas, 

izdzirdinot  ar dzeramo ūdeni. Katru dienu jāpagatavo svaigs šķīdums. 

Broileru cāļi (līdz 2 nedēļu vecumam): 25 ml Flubactin uz 100 l dzeramā ūdens. 

Broileru cāļi (pēc 2 nedēļu vecuma): 50 ml Flubactin uz 100 l dzeramā ūdens. 

Vaislas ganāmpulks – viegla un smaga svara dējējvistas (no 0 līdz 6 nedēļu vecumam): 25 ml 

Flubactin uz 100 l dzeramā ūdens. 

Vaislas ganāmpulks – viegla un smaga svara dējējvistas (pēc 6 nedēļu vecuma): 50 ml 

Flubactin uz 100 l dzeramā ūdens. 

 

Cūkas 

Flumekvīna dienas deva ir 20 mg/kg ķermeņa svara, kas atbilst 1 ml Flubactin uz 10 kg 

ķermeņa svara dienā, liuetojot iekšķīgi 3 līdz 5 dienas pēc kārtas kopā ar dzeramo ūdeni.  

 

Atgremotāji 

Flumekvīna dienas deva ir 12 mg/kg ķermeņa svara, kas atbilst 1,5 ml Flubactin uz 25 kg 

ķermeņa svara dienā, lietojot iekšķīgi neatšķaidītu vai sajauktu ar pienu, piena aizstājēju vai 

elektrolītu šķīdumu. Preparātu lietot 5 līdz 7 dienas pēc kārtas. 

 

Truši, kažokzvēri 

Flumekvīna dienas deva ir 12 mg/kg ķermeņa svara, kas atbilst 50 ml Flubactin uz 100 l 

dzeramā ūdens. Preparātu izdzirdina 4 līdz 6 dienas pēc kārtas kopā ar dzeramo ūdeni. 

Stafilokoku infekcijas ārstēšana ilgst 6 līdz 7 dienas. Katru dienu jāpagatavo svaigs šķīdums. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Ārstēšanas laikā dzīvniekiem un putniem jāsaņem tikai dzeramais ūdens, kuram pievienots 

Flubactin solution. Ja tas nav iespējams, Flubactin dienas deva jāsadala trīs vienādās devās. 

Ja ūdens patēriņš pastiprinās sakarā ar gaisa temperatūras paaugstināšanos dzīvnieku mītnēs, 

preparāta deva jāmazina par 25 % vai jāpielāgo ikdienas ūdens patēriņam un devai uz 

kilogramu ķermeņa svara. 

 

10.  IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 

  

Gaļai un blakusproduktiem: mājputniem, trušiem 2 dienas. 

Gaļai un blakusproduktiem: cūkām, atgremotājiem 5 dienas. 

Olām: 5 dienas. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25º C. 

Sargāt no gaismas. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz marķējuma. 



12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI  

 

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu  

Nav. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi  

Iespējams antagonisms flumekvīnam kombinācijās ar ar bakteriostatiskas iedarbības 

antibakteriāliem līdzekļiem, piemēram, tetraciklīniem, makrolīdiem, sulfonamīdiem un 

trimetoprimu. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams 

Flumekvīnam ir ļoti plaša terapeitiskā amplitūda. Nevēlamo blakusparādību rašanās ir ļoti 

maz ticama. Līdz šim profesionālā literatūrā šādi gadījumi nav aprakstīti. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā oficiālā un vietējā pretmikrobo līdzekļu lietošanas 

politika.  

Kad vien iespējams, fluorhinolonus vajadzētu lietot,  balstoties uz jutīguma testu rezultātiem.  

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties 

baktēriju izplatība, kas rezistentas pret fluorhinoloniem un pavājināties ārstēšanas efektivitāte 

ar (fluoro)hinoloniem, līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei. 

 

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 

ārstēšanai  

Ja zāles iekļūst acīs vai nonāk uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu tekoša ūdens un, 

ja nepieciešams, konsultēties ar ārstu. 

 

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā  

Flumekvīna lietošana grūsnības un laktācijas laikā ir droša gan grūsnai mātītei, gan auglim. 

Grūsnām trušu mātītēm ievadot 100, 200 vai 400 mg flumekvīna uz kilogramu ķermeņa svara 

laikā no 6. līdz 15. grūsnības dienai, nav konstatēta teratogēna vai embriotoksiska 

savienojuma iedarbība. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR  

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo 

aktu prasībām. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  

 

12/2011 

 

15. CITA INFORMĀCIJA  

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

100 ml flakoni, 1 l plastmasas pudeles ar dozēšanas trauku. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 

SIA KRKA Latvija 

Mūkusalas iela 101, Rīga 



LV-1004, Latvija 

Tālr.: +371 67338610 

Fakss: +371 67338151 

 


