
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
Incurin 

1mg tabletes 
1.  REĢISTRĀCIJAS  APLIEC ĪBAS  ĪPAŠNIEKA  UN  RAŽOŠANAS  LICENCES 

TURĒTĀJA,  KURŠ  ATBILD  PAR  SĒRIJAS  IZLAIDI,  NOSAUKUMS  UN 
ADRESE, JA DAŽĀDI 
Re  ģ  istr  ā  cijas apliec  ī  bas   ī  pašnieks  : 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Nīderlande 
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
N.V. Organon 
Kloosterstraat 6 
5349 AB Oss 
Nīderlande 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
Incurin 
1mg tabletes 
Estriol 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 
1 tablete satur - 
Akt īvā viela: 
Estriols 1 mg 
Apaļas tabletes ar sadalošo līniju. 
4. INDIK ĀCIJAS 
Hormonu atkarīgās urīna nesaturēšanas ārstēšanai, sfinktera mehānisma mazspējas dēļ, 
kucēm pēc ovariohisterektomijas. 

5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
Nelietot  nesterilizētām  kucēm,  jo  efektivitāte  ir  noteikta  tikai  kucēm  pēc 
ovariohisterektomijas. 
Nelietot Incurin, ja dzīvniekiem ir poliūrijas-polidipsijas sindroma simptomi. 
Nelietot Incurin grūsnības, laktācijas laikā un dzīvniekiem jaunākiem par 1 gadu. 

6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Lietojot lielākajā norādītajā devā 2 mg/sunim, tika novēroti estrogēnie efekti, tādi kā uztūkusi 

vulva, piebrieduši piena dziedzeri un/vai pievilcība vīriešu kārtas suņiem un vemšana. 
Sastopamība aptuveni 5-9%. Pēc devas samazināšanas šie simptomi ir atgriezeniski. 
Retos gadījumos novēroja asiņošanu no vagīnas. Retos gadījumos novēroja arī alopēcijas 
veidošanos. 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā  instrukcijā, 
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
7. MĒRĶA SUGAS 
Suņi 

8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 
PAŅĒMIENA 
Incurin ir paredzēts iekšķīgai lietošanai vienreiz dienā. 
Nav noteikta attiecība starp fināla efektīvo devu un  ķermeņa svaru, līdz ar to deva ir 
jānosaka katram sunim individuāli. 
Ieteicams šāds dozēšanas grafiks: ārstēšanu uzsāk ar 1 tableti (1mg estriola) katru dienu. 
Ja  ārstēšana ir veiksmīga, devu samazina līdz puse tabletes dienā. Ja sākuma  ārstēšana 
nav veiksmīga, palielina devu līdz 2 tabletēm dienā, kuru dod vienā reizē. Dažiem suņiem 
nav nepieciešama ikdienas lietošana; var mēģināt ārstēt katru otro dienu, līdz tiek noteikta 
minimālā efektīvā deva. 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
Nav piemērojami. 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā 
Nav piemērojams. 



11. ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Neuzglabāt temperatūrā virs 30°C. 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš (EXP), kurš norādīts marķējumā. 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
Estrogēniem lielās devās piemīt audzēju stimulējoša ietekme uz mērķaudiem ar estrogēnu 
receptoriem (piena dziedzeri). 
Pārdozēšanas gadījumā novēro tipiskus estrogēnos simptomus. Šie simptomi ir 
atgriezeniski pēc devas samazināšanas. 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 
ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
Jautājiet savam veterinārārstam, kā  atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi 
palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 
APSTIPRINĀTA 

15. CITA INFORM ĀCIJA 
Recepšu veterinārās zāles. 

Katrs blisters satur 30 tabletes. Katrs blisters ir iepakots kartona kārbā. 
Estriols  ir  īslaicīgas darbības dabīgais  estrogēns.  Tam piemīt  dziedinoša iedarbība uz 
urīna nesaturēšanu kucēm. Pēc iekšķīgas lietošanas otrajā ārstēšanas dienā tiek sasniegts 
stabils  stāvoklis  un  pēc  vairākkārtīgas  iekšķīgas  lietošanas  nenovēro  akumulāciju. 
Pateicoties  savai  īslaicīgai  darbībai,  estriols  neizraisa  kaulu  smadzeņu  nomākumu 
suņiem. 
Lai  iegūtu  papildu  informāciju  par  šīm  veterinārajām  zālēm,  lūdzam  sazināties  ar 
reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 


