
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0411 

 

Imaverol 

100 mg/ml emulsijas šķīdums ārīgai lietošanai liellopiem, zirgiem un suņiem 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutsweg 30 

2340 Beerse 
Beļģija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Lusomedica Sociedade Técnica Farmacéutica, S.A. 

Estrada Consiglieri Pedroso 69-B 

Queluz de Baixo 

2730-055 Barcarena 

Portugāle 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Imaverol 

100 mg/ml emulsijas šķīdums ārīgai lietošanai liellopiem, zirgiem un suņiem 

Enilconazole 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   

 

1 ml emulsijas šķīduma satur - 

Aktīvā viela:  

Enilkonazols      100 mg 

 

Palīgvielas:  

Polisorbāts 

Sorbāta laurāts 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Trichopyton verrucosum, Trichopyton mentagrophytes, Trichopyton equinum, Mycrosporum 

canis, Mycrosporum gypseum izraisītu dermatofitožu ārstēšanai. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nav. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Dzīvnieki pret Imaverol ir labi toleranti. Pretēji emulsijas šķīduma koncentrātam, atšķaidīta 

emulsija neizraisa ādas un acu gļotādas kairinājumu. Dzīvniekam nejauši nolaizot atšķaidīto 

emulsiju no ādas vai apmatojuma nevēlamas reakcijas nenovēro. 

 

 



7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi, zirgi un suņi.  

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

 

Koncentrētu Imaverol emulsijas šķīdumu atšķaida 50 daļās remdena ūdens, lai iegūtu 0,2 % 

enilkonazola emulsiju, piemēram, 100ml Imaverol emulsijas atšķaida 5 litros ūdens. 

 

Lietošanas veids: 

Dermatofitozes ierosinātāji mīt matu folikulos. Tāpēc vispirms ir nepieciešams atdalīt 

kreveles, piemēram, ar Imaverol emulsijā samitrinātu stingru saru birsti. Lai ārstētu slimības 

subklīnisko gaitu, pirmajā lietošanas reizē nepieciešams apsmidzināt visu dzīvnieku. Ir 

vēlams ap dermatofitozes skarto vietu apgriezt apmatojumu vai gadījumā, ja ir vairāki skartie 

ādas laukumi, uzmanīgi nocirpt visu apmatojumu, kā to dara suņiem.  

 

Liellopi: Dzīvnieku nomazgā ar atšķaidītu emulsiju vai apstrādā ar smidzinātāju. Pieauguša 

dzīvnieka apstrādāšanai jāizmanto ne mazāk kā 1 litrs atšķaidītas emulsijas, teļu apstrādāšanai 

– 0,5 litri. Pirms lietošanas jānotīra ar dubļiem vai mēsliem notraipītās dzīvnieka ķermeņa 

daļas. 

 

Suņi: Lai pietiekami samitrinātu ādu, izsmidzināt emulsiju pretēji apmatojuma augšanas 

virzienam. Gara apmatojuma suņiem pirms ārstēšanas ieteicams apmatojumu nocirpt. Suņus 

var arī vannot atšķaidītā emulsijā. 

 

Zirgi: Pirmajā ārstēšanas reizē nepieciešams apstrādāt visu dzīvnieku. Turpmākajās reizēs 

atšķaidīto emulsiju aplicē uz skartajiem ādas laukumiem un apmatojuma ap tiem. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Skat. 8. punktu. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 

 

Nulle dienas 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. 

Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: 

Dermatofitozes, tajā skaitā Trichopyton verrucosum, Trichopyton mentagrophytes un 

Mycrosporum canis ir potenciālas zoonozes. Tāpēc ir ļoti svarīgi apstrādājot slimo dzīvnieku 

lietot aizsargcimdus un izvairīties no saskares ar dzīvnieka apmatojumu. 

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:   

Izvairīties no Imaverol saskares ar ādu. Mazgāt rokas pēc lietošanas. 

 



13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību  

aktiem. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

30/07/2012 
 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 


