
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
V/NRP/01/1294 

 
Indigest injectable 

100 mg/ml šėīdums injekcijai liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, cūkām un suĦiem 
 

 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
LABORATORIOS CALIER, S.A. 
Barcelones, 26 (Pla del Ramassa) 
08520-Les Franqueses del Valles 
Spānija 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Indigest injectable 
100 mg/ml šėīdums injekcijai liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, cūkām un suĦiem 
Menbutone 
 
 
3. ZIĥOJUMS PAR AKT ĪVO (-AJĀM) VIELU (- ĀM) UN CIT ĀM 

SASTĀVDAěĀM   
 
1 ml šėīduma satur: 
Akt īvā viela: 
Menbutons 100 mg 
Papildvielas:  
Hlorokrezols  2 mg 
 
 
4. INDIK ĀCIJA(-AS) 
 
KuĦăa, aizkuĦăa dziedzera un žults sekrēcijas funkciju normalizēšanai, kā arī gadījumos, kad 
nepieciešams dzīvniekiem stimulēt gremošanas sekrētu izdalīšanos: 
Liellopiem: 
Gremošanas funkciju traucējumi, toksēmija, ketoze, anoreksija, aknu un aizkuĦăa dziedzera  
mazspēja. 
Ait ām un kazām: 
Gremošanas funkciju traucējumi, toksēmija, t.sk.grūsnības toksēmija, intoksikācija, aknu un 
aizkuĦăa dziedzera mazspēja. 
Cūkām: 
Gremošanas funkciju traucējumi, anoreksija, intoksikācija, aknu un aizkuĦăa dziedzera 
funkciju traucējumi. 
Zirgiem: 
Toksēmija, anoreksija, kolikas, aknu un aizkuĦăa dziedzera funkciju traucējumi. 
SuĦiem: 
Gremošanas funkciju traucējumi, toksēmija, anoreksija, aizcietējumi, aknu un aizkuĦăa 
dziedzera  mazspēja. 
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5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nelietot dzīvniekiem ar sirdsdarbības traucējumiem, hipertermijas un žultsvadu obturācijas 
gadījumā. Nelietot kaėiem.  
 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Pēc straujas intravenozas injekcijas var novērot drudzi, paātrinātu elpošanu, spontānu 
defekāciju, klepu, asarošanu, šėaudīšanu un kolapsu. 
 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Liellopi, zirgi, aitas, kazas, cūkas, suĦi 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Intramuskulārai vai intravenozai injekcijai sekojošās devās: 
 
Liellopiem: 
20-40 ml Indigest injectable/dzīvniekam, dziĜi i.m.vai lēni i.v. 
TeĜiem: 
5-15 ml Indigest injectable/dzīvniekam, dziĜi i.m.vai lēni i.v. 
Ait ām, kazām: 
5-10 ml Indigest injectable /dzīvniekam, dziĜi i.m.vai lēni i.v. 
Cūkām: 
1 ml Indigest injectable  /10 kg ėermeĦa svara, dziĜi i.m.vai lēni i.v. 
Zirgiem: 
20-30 ml Indigest injectable /dzīvniekam, lēni i.v. 
SuĦiem: 
0.1 ml Indigest injectable /kg ėermeĦa svara, dziĜi i.m.vai lēni i.v. 
 
Ārstēšanas laikā veterinārārstam jānosaka ārstēšanas ilgums atkarībā no atbildes reakcijas un 
citiem iespējamiem nepanesamības iespējamiem gadījumiem. 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Zirgiem veterinārās zāles jāievada lēni intravenozi . 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠAN Ā 
 
Nulle dienas 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Sargāt no gaismas 
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Sargāt no tiešiem saules stariem 
Glabāt sausā vietā.   
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Zirgiem veterinārās zāles jāievada lēni intravenozi . 
Lai izvairītos no nevēlamām reakcijām zāles jāievada lēni (ilgāk par minūti). Intramuskulāri 
vienā injekcijas vietā neievadīt vairāk kā 20 ml. 
Pēc straujas intravenozas injekcijas var novērot drudzi, paātrinātu elpošanu, spontānu 
defekāciju, klepu, asarošanu, šėaudīšanu un kolapsu. 
Nelietot grūsnības pēdējā trešdaĜā. 
Nelietot vienlaicīgi ar zālēm, kas satur kalciju, prokaīna penicilīnu un B vitamīnu kompleksu. 
Metabutona toksicitāte nav pilnīgi izpētīta, tāpēc lietojot jāievēro norādītās devas. 
Sirdsdarbības traucējumu gadījumā lietot kardiotoniskos līdzekĜus. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 

ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu prasībām 
bīstamiem atkritumiem. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 
21.06.2010. 
 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA 
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
 
  
 


