
    

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/MRP/11/0068 

Genestran 75 mikrogramu/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem un cūkām 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, 

KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
aniMedica GmbH 
Im Südfeld 9 
48308 Senden-Bösensell 
Vācija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Genestran 75 mikrogramu/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem un cūkām 

R(+)-cloprostenol 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

Katrs ml satur: 

        mikrogrami     

Aktīvās viela:   

R (+)-kloprostenols (R (+)-kloprostenola nātrija sāls veidā)     75  

 

Palīgvielas: 
Hlorkrezols (kā konservants)    1000 

 

Dzidrs šķīdums bez smaržas.   

 

  

4. INDIKĀCIJAS 

 

Liellopiem: 

- luteolīzes ierosināšanai, kas negrūsnām govīm ļauj atsākt meklēšanos un ovulāciju, ja lietots diestrus 

periodā, 

- vienlaicīgi negrūsnu govju grupas meklēšanās sinhronizācijai (2 līdz 5 dienu laikā), 

- klusās meklēšanās un dzemdes funkciju traucējumu ārstēšanai, kas saistīti ar persistējoša olnīcu dzeltenā 

ķermeņa darbību (endometrīts, piometra),  

- olnīcu luteālo cistu ārstēšanai,  

- abortu ierosināšanai līdz grūsnības 150. dienai,  

- mumificētu augļu izvadīšanai,  

- dzemdību ierosināšanai (pēdējo divu grūsnības nedēļu laikā). 

Zirgiem: 

- luteolīzes ierosināšanai ķēvēm ar funkcionālu dzelteno ķermeni. 

Cūkām: 
- dzemdību ierosināšanai un sinhronizācijai (parasti 24 līdz 36 stundu laikā), sākot no grūsnības 113. 

dienas (grūsnības 1. diena ir dabīgās lecināšanas vai mākslīgās apsēklošanas pēdējā diena). 
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5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

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

Nelietot dzīvniekiem ar spastiskām elpošanas vai kuņģa-zarnu trakta slimībām. 

Nelietot grūsniem dzīvniekiem, kuriem nav paredzēta aborta vai dzemdību ierosināšana. 

Nelietot intravenozu injekciju veidā. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Ja intramuskulāras injekcijas laikā audos tiek ievadītas anaerobās baktērijas, iespējama anaeroba 

infekcija. 

Liellopi: 

Pēc dzemdību ierosināšanas ar veterinārajām zālēm biežāk var novērot augļa segu aizturi. 

 

Zirgi: 

Pēc veterināro zāļu injekcijas var parādīties neliela īslaicīga svīšana un diareja.  

  

Cūkas: 

Nav ziņots par nevēlamām blakusparādībām. 

 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Liellopi, zirgi un cūkas. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES  
 

Tikai intramuskulārām injekcijām. 

 

Liellopi: 

2,0 ml (150 μg).  

Meklēšanās ierosināšanai: divas dienas pēc lietošanas ieteicama meklēšanās cieša novērošana. 

Meklēšanās sinhronizācijai: 11 dienu laikā dzīvniekiem jāinjicē divas reizes. 

 

Zirgi: 

0,3-0,5 ml (22,5-37,5 μg). 

Cūkas: 

0,7-1,0 ml (52,5-75 μg) 

Aizbāzni nedrīkst caurdurt vairāk nekā 70 reizes. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Lai mazinātu anaerobo infekciju risku, kas varētu būt saistīts ar prostaglandīnu farmakoloģiskajām 

īpašībām, jāuzmanās, lai izvairītos no injekcijām kontaminētos ādas apvidos. Pirms injekcijas rūpīgi 

notīrīt un dezinficēt injekcijas vietu. 
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10. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Liellopi un zirgi 

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena. 

Pienam: nulle stundas. 

 

Cūkas 

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Nelietot veterinārās zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma pēc "EXP". 

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu. 

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.  

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  

Izvairīties no zāļu kontaminācijas lietošanas laikā. Redzama mikrobioloģiska piesārņojuma vai krāsas 

izmaiņu gadījumā zāles jāiznīcina.  

Derīguma termiņš pēc pirmās flakona caurduršanas: 28 dienas.  

Kad iepakojumu atver pirmo reizi, izmantojot derīguma termiņu, kas norādīts lietošanas instrukcijā, 

jānosaka datums, līdz kuram atlikušais iepakojuma saturs ir jāizlieto vai jāiznīcina. Šis iznīcināšanas 

datums jāieraksta paredzētajā vietā uz etiķetes. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: 

Cūkas: lietot tikai tad, ja zināms precīzs apsēklošanas datums. Agrākais ievadīšanas laiks ir 113. 

grūsnības diena. Veterināro zāļu agrāka ievadīšana var ietekmēt sivēnu dzīvotspēju un svaru. 

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Ar veterinārajām zālēm ir jārīkojas uzmanīgi, lai nepieļautu nejaušu pašinjicēšanu vai tiešu kontaktu ar 

lietotāja ādu vai gļotādām. F2α tipa prostaglandīni var uzsūkties caur ādu un var izraisīt bronhu spazmas 

vai abortu. Grūtniecēm, sievietēm reproduktīvā vecumā, astmas slimniekiem un personām ar citām 

elpceļu slimībām, rīkojoties ar kloprostenolu, jāievēro piesardzība. Zāļu ievadīšanas laikā šīm personām 

jāvalkā cimdi. Ja notikusi nejauša zāļu izšļakstīšana uz ādas, tā nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un 

ūdeni. Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību un uzrādiet 

lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja nejaušas ieelpošanas vai pašinjicēšanas dēļ 

sākušies elpošanas traucējumi, nepieciešamas nekavējoties lietot inhalāciju veidā bronhodilatējošus 

līdzekļus, piem., izoprenalīnu vai salbutamolu. 

 

Laktācija: 

Zāles drīkst lietot laktācijas laikā. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

R (+)-kloprostenolam nav specifiska antidota. Nav reģistrēti pārdozēšanas gadījumi liellopiem un cūkām. 

R(+)-kloprostenola pārdozēšana zirgiem var izraisīt pārejošu caureju, pastiprinātu svīšanu kakla rajonā un 

nedaudz samazinātu ķermeņa temperatūru. 

 

Nesaderība: 

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām 

zālēm. 

 

Mijiedarbība: 

Oksitocīna un kloprostenola vienlaicīga lietošana palielina to iedarbību uz dzemdi. 
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13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

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

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 
 

01/2017 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Īpašības un iedarbība: 

Genestran satur aktīvo vielu R(+)-kloprostenolu, sintētiskā prostaglandīna kloprostenola bioloģiski aktīvo 

sastāvdaļu, kas darbojas līdzīgi dabīgam endogēnajam PGF2α. 

Tā kā Genestran satur tikai bioloģiski aktīvu sastāvdaļu R(+)-kloprostenolu, pietiek ar mazām devām, lai 

izraisītu luteolītisku un/vai stimulējošu ietekmi uz dzemdes muskulatūru. 

 

Iepakojuma izmēri: 1 x 20 ml, 1 x 50 ml un 5 x 20 ml flakoni. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  

 

Reģ. nr. V/MRP/11/0068 

 

 

 

 


