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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/DCP/09/0021 

Hymatil 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un aitām 

 

 

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: 

Industrial Veterinaria, S.A. 

Esmeralda, 19  

08950 Esplugues de Llobregat (Barselona)  

Spānija 
 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Hymatil 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un aitām 

Tilmicosin 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

  

Viens ml satur: 

Aktīvā viela: 

Tilmikozīns  .................................................................... 300 mg 

 

Palīgvielas: 

Propilēnglikols ................................................................ 250 mg 

 

Dzidrs, dzeltenīgs līdz dzeltenīgi brūns šķīdums. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Liellopiem: 

Baktēriju Mannheimia haemolytica un Pasteurella multocida izraisītu elpošanas sistēmas slimību 

ārstēšanai. 

Interdigitālās nekrobakteriozes ārstēšanai. 

 

Aitām: 

Baktēriju Mannheimia haemolytica un Pasteurella multocida izraisītu elpceļu infekciju ārstēšanai. 

Baktēriju Dichelobacter nodosus un Fusobacterium necrophorum izraisītas nagu puves ārstēšanai aitām. 

Baktēriju Staphylococcus aureus un Mycoplasma agalactiae izraisīta aitu mastīta ārstēšanai. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Neievadīt intravenozi. 

Neievadīt intramuskulāri. 

Neievadīt jēriem, kuru svars ir mazāks par 15 kg. 

Neievadīt primātiem. 

Neievadīt cūkām. 

Neievadīt zirgiem un ēzeļiem. 

Neievadīt kazām. 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām. 
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6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
  

Dažreiz injekcijas vietā var parādīties mīksts, izkliedēts pietūkums, bet tas izzūd piecu līdz astoņu dienu 

laikā. Retos gadījumos novērots guļus stāvoklis, koordinācijas traucējumi un krampji. 

 

Ir konstatēti liellopu nāves gadījumi pēc vienas intravenozas devas 5 mg/kg ķermeņa svara un tai 

sekojošas zemādas injekcijas devās 150 mg/kg ķermeņa svara ar 72 stundu intervālu. Cūkām 

intramuskulārā injekcija devā 20 mg/kg ķermeņa svara ir izraisījusi nāvi. Ir novēroti letāli gadījumi aitām 

pēc vienas intravenozas injekcijas devā 7,5 mg/kg ķermeņa svara.  

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
  

Liellopi un aitas. 

 

 

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

 

TIKAI SUBKUTĀNĀM INJEKCIJĀM. 

Lietot 10 mg tilmikozīna uz 1 kg ķermeņa svara (kas atbilst 1 ml HYMATIL uz 30 kg ķermeņa svara). 

 

Liellopi: 

Ievadīšanas veids: 

Ievelciet šļircē nepieciešamo devu no flakona un noņemiet šļirci no adatas, atstājot adatu flakonā. Kad 

jāārstē vairāku dzīvnieku grupa, atstājiet adatu flakonā, lai ievilktu turpmākās devas. Fiksējiet dzīvnieku 

un ieduriet citu adatu injekcijas vietā zemādā, vēlams ādas krokā virs ribām aiz pleca. Pievienojiet šļirci 

adatai un injicējiet zāles ādas krokas pamatnē. Neinjicējiet vairāk nekā 20 ml vienā injekcijas vietā. 

 

Aitas: 

Ievadīšanas veids: 

Svarīga precīza jēru svēršana, lai izvairītos no zāļu pārdozēšanas. 2 ml vai mazākas šļirces izmantošana 

sekmēs precīzu dozēšanu. 

 

Ievelciet šļircē nepieciešamo devu no flakona un noņemiet šļirci no adatas, atstājot adatu flakonā. 

Fiksējiet aitu, vienlaikus pārliecoties pār dzīvnieku, un ieduriet citu adatu injekcijas vietā zemādā, vēlams 

ādas krokā virs ribām aiz pleca. Pievienojiet šļirci adatai un injicējiet zāles ādas krokas pamatnē. 

Neinjicējiet vairāk nekā 2 ml vienā injekcijas vietā. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.  

Lai izvairītos no nejaušaspašinjicēšanas, nelietot automātiskās injicēšanas ierīci. 

Zāļu lietošana jāpamato ar mikroorganismu jutības testa rezultātiem. 

Ja 48 stundu laikā nav uzlabojumu, ir jāapstiprina diagnoze. 

Izvairīties no flakona kontaminācijas lietošanas laikā. Neizmantojiet HYMATIL, ja konstatējat 

svešķermeņu daļiņas un/vai izmainītu satura izskatu. 
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10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Liellopi: 

Gaļai un blakusproduktiem: 70 dienas. 

Pienam: 36 dienas. 

Ja zāles ievadītas govīm cietstāves periodā vai grūsnām piena telēm, pienu nedrīkst izmantot cilvēku 

uzturā līdz 36 dienām pēc atnešanās. 

 

Aitas: 

Gaļai un blakusproduktiem: 42 dienas. 

Pienam: 18 dienas. 

Ja zāles ievadītas aitām cietstāves periodā vai grūsnām aitām, pienu nedrīkst izmantot cilvēku uzturā līdz 

18 dienām pēc atnešanās. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un neieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC. 

Flakonu uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 

Nesasaldēt. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc “EXP”. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 
 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 

Aitas 

Klīniskie pētījumi nav pierādījuši bakterioloģisku izārstēšanu aitām ar akūtu mastītu, ko izraisa 

Staphyloccocus aureus un Mycoplasma agalactiae. 

 

Neievadīt jēriem, kuri sver mazāk nekā 15 kg, jo pastāv pārdozēšanas toksicitātes risks. 

Svarīga precīza jēru svēršana, lai izvairītos no pārdozēšanas. 2 ml vai mazākas šļirces izmantošana 

sekmēs precīzu dozēšanu. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai. 

 

TILMIKOZĪNA INJEKCIJAS CILVĒKIEM VAR BŪT LETĀLAS – IEVĒROJIET ĪPAŠU 

PIESARDZĪBU, LAI IZVAIRĪTOS NO NEJAUŠAS PAŠINJICĒŠANAS, UN PRECĪZI 

IEVĒROJIET IEVADĪŠANAS NORĀDĪJUMUS UN ZEMĀK SNIEGTĀS VADLĪNIJAS 

 

 Šis zāles drīkst ievadīt tikai veterinārārsts. 

 Nekad nepārnēsājiet šļirci, kas piepildīta ar HYMATIL, kurai pievienota adata. Adatai jābūt 

pievienotai šļircei, tikai piepildot šļirci vai veicot injekciju. Visā pārējā laikā šļirces un adatas turiet 

atsevišķi.  

 Nelietojiet automātiskās injekcijas ierīces.  

 Nodrošiniet, lai dzīvnieki būtu pienācīgi fiksēti, tostarp tuvumā esošie.  

 Nestrādājiet vienatnē, izmantojot HYMATIL. 

 Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana NEKAVĒJOTIES MEKLĒT MEDICĪNISKO 

PALĪDZĪBU un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Injekcijas vietā 

pielieciet ledus kompresi (nelieciet ledu klāt tieši pie ādas).  

 

Papildus drošības brīdinājumi: 

 Izvairieties no zāļu saskares ar ādu un acīm. Pēc nejaušas saskares ar ādu vai iekļūšanas acīs, 

skarto vietu skalot ar lielu ūdens daudzumu.  
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 Var izraisīt sensibilizāciju saskarē ar ādu. Pēc lietošanas nomazgāt rokas.  

 

PIEZĪME ĀRSTAM 

TILMIKOZĪNA INJICĒŠANA CILVĒKIEM IR BIJUSI SAISTĪTA AR NĀVES 

GADĪJUMIEM. 
Toksiskās iedarbības mērķorgāni ir sirds un asinsvadu sistēma, un šo toksicitāti izraisa kalcija kanālu 

blokāde. Intravenozā kalcija hlorīda ievadīšana jāapsver tikai tad, ja ir pozitīva atbildes reakcija 

ārstēšanai ar tilmikozīnu. 

Pētījumos ar suņiem tilmikozīns izraisīja negatīvu inotropo efektu ar izrietošu tahikardiju un sistēmiskā 

arteriālā asinsspiediena un arteriālā pulsa spiediena samazināšanos.. 

NEIEVADIET ADRENALĪNU VAI BETA-ADRENERĢISKOS ANTAGONISTUS, 

PIEMĒRAM, PROPRANOLOLU. 
Cūkām tilmikozīna izraisīta letalitāte tiek pastiprināta ar adrenalīnu. 

Suņiem kalcija hlorīda ievadīšana vēnā uzrādīja pozitīvu efektu uz kreisā priekškambara inotropo 

stāvokli un dažus uzlabojumus asinsvadu asinsspiedienā un tahikardijā. 

Pirmsklīniskie dati un atsevišķi klīniskie ziņojumi norāda, ka kalcija hlorīda infūzijas var palīdzēt 

novērst tilmikozīna izraisītās izmaiņas asinsspiedienā un sirdsdarbības biežumā cilvēkiem. 

Dobutamīna lietošana var tikt piemērota, jo tam ir pozitīvs inotropais efekts, taču tas neietekmē 

tahikardiju. 

Tā kā tilmikozīns audos saglabājas vairākas dienas, sirds un asinsvadu sistēma stingri jāuzrauga un 

jānodrošina atbilstoša ārstēšana. 

Ārstiem, kuri ārstē pacientus, kuri nonākuši saskarē ar šo savienojumu, ieteicams apspriest klīniskos 

pasākumus ar Valsts toksikoloģijas centru pa tālruni: +371 69042468 

 

Grūsnība: 

Veterināro zāļu drošums grūsnības laikā nav noteikts. 

Lietot pēc ārstējošā veterinārārsta potenciālā ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Dažām dzīvnieku sugām iespējama mijiedarbība starp makrolīdiem un jonoforiem.   

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijās, antidoti): 

Liellopiem subkutānas injekcijas 10, 30 un 50 mg/kg ķermeņa svara, kas atkārtotas trīs reizes ar 72 

stundu intervālu, neizraisīja nāvi. Injekcijas vietā tika novērota tūska. Vienīgais bojājums, kas novērots 

autopsijas laikā, bija miokarda nekroze grupā, kas ārstēta ar zāļu devu 50 mg/kg ķermeņa svara. 

 

Devas 150 mg/kg ķermeņa svara, kas tika ievadītas zemādā ar 72 stundu intervālu, izraisīja nāvi. 

Injekcijas vietā novērotā tūska un autopsijā novērotā nelielā miokarda nekroze bija vienīgie konstatētie 

bojājumi. Citi novērotie simptomi bija: grūtības pārvietoties, samazināta apetīte un tahikardija. 

 

Aitām viena injekcija (aptuveni 30 mg/kg ķermeņa svara) var izraisīt nelielu elpošanas frekvences 

pieaugumu. Lielākas devas (150 mg/kg ķermeņa svara) izraisīja ataksiju, letarģiju un nespēju pacelt 

galvu. 

 

Nāve iestājās pēc vienas atsevišķas intravenozas injekcijas 5 mg/kg ķermeņa svara liellopiem un 7,5 

mg/kg ķermeņa svara aitām. 

 

Nesaderība: 

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

zālēm. 
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13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai 

kopā ar sadzīves atkritumiem. 

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

palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

 APSTIPRINĀTA 
 

05/2017 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. 

 

Iepakojuma izmēri: 50 ml, 100 ml un 250 ml. 

Ārējie iepakojumi: 6, 10 un 12 vienības pa 50 ml, 100 ml un 250 ml. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

Pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas, ievērojiet lietošanas un uzglabāšanas nosacījumus, kas norādīti 

lietošanas instrukcijā. Uz marķējuma tam paredzētajā vietā, norādiet datumu, kurā neizlietotās zāles 

jāiznīcina.  

 

 

 

 


