
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/01/1294 

 

Indigest injectable 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, 

cūkām un suņiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS 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 ZĀĻU NOSAUKUMS  

 

Indigest injectable 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, cūkām 

un suņiem 

Menbutone 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Viens ml šķīduma satur: 

Aktīvā viela: 

Menbutons 100 mg 

Palīgvielas:  

Hlorokrezols  2 mg 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Kuņģa, aizkuņģa 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 aizkuņģa dziedzera 

mazspēja. 

Aitām un kazām: 

Gremošanas funkciju traucējumi, toksēmija, t.sk.grūsnības toksēmija, intoksikācija, aknu un 

aizkuņģa dziedzera mazspēja. 

Cūkām: 

Gremošanas funkciju traucējumi, anoreksija, intoksikācija, aknu un aizkuņģa dziedzera 

funkciju traucējumi. 

Zirgiem: 

Toksēmija, anoreksija, kolikas, aknu un aizkuņģa dziedzera funkciju traucējumi. 

Suņiem: 

Gremošanas funkciju traucējumi, toksēmija, anoreksija, aizcietējumi, aknu un aizkuņģa 

dziedzera mazspēja. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 
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Nelietot dzīvniekiem ar sirdsdarbības traucējumiem, hipertermijas un žultsvadu obstrukcijas 

gadījumā. Nelietot kaķiem.  

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Pēc straujas intravenozas injekcijas var novērot drudzi, paātrinātu elpošanu, spontānu 

defekāciju, klepu, acu asarošanu, šķaudīšanu un kolapsu. 

 

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, aitas, kazas, cūkas, suņi. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES 
 

Intramuskulārām vai intravenozām injekcijām sekojošās devās: 

 

Liellopiem: 

20-40 ml Indigest injectable/dzīvniekam, dziļi i.m.vai lēni i.v. 

Teļiem: 

5-15 ml Indigest injectable/dzīvniekam, dziļi i.m.vai lēni i.v. 

Aitām, kazām: 

5-10 ml Indigest injectable /dzīvniekam, dziļi i.m.vai lēni i.v. 

Cūkām: 

1 ml Indigest injectable /10 kg ķermeņa svara, dziļi i.m.vai lēni i.v. 

Zirgiem: 

20-30 ml Indigest injectable /dzīvniekam, lēni i.v. 

Suņiem: 

0.1 ml Indigest injectable /kg ķermeņa svara, dziļi 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) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 
 

Nulle dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
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Sargāt no gaismas. 

Sargāt no tiešiem saules stariem. 

Glabāt sausā vietā.   
 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc EXP. 

Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 
 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

Lai izvairītos no nevēlamām reakcijām, zāles intravenozi jāievada lēni (ilgāk par minūti).  

Intramuskulāri vienā injekcijas vietā neievadīt vairāk kā 20 ml. 

 

Lietošana grūsnības, laktācijas laikā 

Nelietot grūsnības pēdējā trimestrī. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 

Nelietot vienlaicīgi ar zālēm, kas satur kalciju, prokaīna penicilīnu un B vitamīnu kompleksu. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti) 

Metabutona toksicitāte nav pilnīgi izpētīta, tāpēc lietojot jāievēro norādītās devas. 

Sirdsdarbības traucējumu gadījumā lietot kardiotoniskos līdzekļus. 

 

Nesaderība 

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

veterinārajām zālēm. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI  

 

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

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

11/2016 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

 

  

 


