
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/95/0302 

Ivomec Plus šķīdums injekcijām liellopiem 
 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

MERIAL 

29, Avenue Tony Garnier 

69007 Lyon 

Francija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Merial 

4 chemin du Calquet, 31300 Toulouse 

Francija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Ivomec Plus šķīdums injekcijām liellopiem 

 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

1 ml satur - 

Aktīvās vielas:  

Ivermektīns  10mg 

Klorsulons  100mg  

 

Palīgvielas:  

Formalglicerols  0,4ml 

Propilēnglikols līdz 1 ml 

  

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Pretparazitārs līdzeklis šādu slimību ārstēšanai un profilaksei:  

 

Liellopiem: 

 Gastroenterālās nematodes: 

 Ostertagia ostertagi (pieauguši parazīti, L4 un L3, tajā skaitā tālāk attīstījušās kūniņas) 

 Ostertagia Iyrata (pieauguši un L4) 

 Haemonchus placei (pieauguši, L4 un L3, tajā skaitā tālāk attīstījušās kūniņas) 

 Mecistocirrus digitatus (pieauguši) 

 Trichostrongylus axei (pieauguši un L4) 

 T. columbriformis (pieauguši un L4) 

 Cooperria spp. (pieauguši, L4 un L3)  

 Cooperia oncophora (pieauguši un L4) 

 C. punctata (pieauguši un L4) 

 C. pectinata (pieauguši un L4) 

 Nematodirus helvetianus (pieauguši) 

 N. spathiger (pieauguši) 

 Strongyloides papillosus (pieauguši) 



 Bunostomum phlebotomum (pieauguši, L4 un L3) 

 Toxocara vitulorum (pieauguši, L4 un L3) 

 Oesophagostomum radiatum (pieauguši, L3 un L4) 

 Trichuris Spp. (pieauguši) 

 

 Acu parazīti: 

 Thelazia spp.(pieauguši) 

  

 Plaušu parazīti: 

 Dictyocaulus viviparus  (pieauguši un L4 tajā skaitā tālāk attīstījušās kūniņas) 

 

 Ādas parazīti: 

 Parafilariria bovicola (pieauguši) 

 

 Hipodermatozes ierosinātāji (visās attīstības stadijās): 

 Hypoderma bovis 

 H. lineatum 

 Dermatobia hominis 

 

 Screwworm mušu kūniņas: 

 Chrysomyia benzzania 

 Cochliomyia hominivorax 

 

 Utis: 

 Linognathus vituli 

 Haematopinus eurysternus 

 Solenopotes capillatus 

 

 Kašķa ērces: 

 Psoroptes ovis 

 Sarcoptes scabiei  

 

 Smilšu tampans: 

 Ornithodoros savignyi 

 

 Ērces: 

 Boophilus microplus 

 Boophilus decoloratus (arī pret fosfororganiskiem savienojumiem, sintētiskiem 

piretroīdiem un  

          amīdiem  rezistenti parazīti ). 

 

 Aknu trematodes (pieauguši parazīti un nenobriedušas formas): 

 Fasciola hepatica 

 Fasciola gigantica 

 

Ivomec Plus palīdzēs ārstēt invāzijas, kuras izraisa: 

 Sūcējutis 

 Damalinia bovis 

 Kašķa ērces 

 Chorioptes bovis 

  

Ivomec Plus rekomendējamā deva ir 1ml/50 kg ķermeņa svara; lai novērstu  Haemonchus 

placei, Trichostrongylus axei, Cooperia punctata, C. oncophora un C. surnabada reinvāziju, 



ievadīt atkārtoti 14 dienas pēc pirmās ārstēšanas;  Ostertagia ostertagi, Oesophagostomum 

radiatum reinvāziju - 21 dienu pēc pirmās ārstēšanas; Dyctiocaulus viviparus reinvāziju - 28 

dienas pēc pirmās ārstēšanas.  

 

Ivomec Plus  efektīvi novērš Chrysomyia bezzania mušu kūniņu invāziju. Ārstēšana ir ļoti 

efektīva pret jaunām kūniņām, līdz divu dienu vecumam; vecākas (nobriedušas) kūniņas var 

turpināt parādīties brūcēs vēl trīs dienas pēc ārstēšanas. Ivomec Plus  var lietot tādās 

plānveida procedūrās, kā kastrācija, marķēšana un krotāliju ievietošana, jo efektīgi novērš 

Chrysomyia bezzania  invāziju 14 dienas pēc šo zāļu lietošanas.  

 

Ivomec Plus kavē Chrysomyia bezzania mušu kūniņu attīstību jaundzimušo teļu nabas saitē, 

ja tiem Ivomec Plus tiek lietots uzreiz pēc piedzimšanas, vēlams 24 stundu laikā; kastrācijas 

brūces teļiem jāapstrādā tūlīt pēc procedūras. Visi ar Ivomec Plus tūlīt pēc piedzimšanas vai 

kastrācijas apstrādātie dzīvnieki jānovēro katru dienu līdz brūces ir pilnīgi sadzijušas. Ja 

nepieciešams, jālieto ārīgai lietošanai paredzēti  komerciāli līdzekļi pret mušām.  

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Neievadīt intravenozi vai intramuskulāri. 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Pēc subkutānas ievadīšanas dažiem dzīvniekiem var novērot pārejošu diskomforta stāvokli. 

Dažreiz novērojams neliels audu pietūkums injekcijas vietā. Šī reakcija pakāpeniski izzūd bez 

speciālas ārstēšanas. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Liellopi 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

 

Lai nodrošinātu pareizas devas ievadīšanu, pēc iespējas precīzāk jānosaka dzīvnieka ķermeņa 

svars;   

jābūt parbaudītai dozēšanas aprīkojuma precizitātei. 

 

Rekomendējamā deva liellopiem ir 1 ml/50 kg ķermeņa svara (ekvivalents 200 µg 

ivermektīna un 2 mg klorsulona/kg ķermeņa svara). 

 

Ivomec Plus ievadīt tikai subkutāni  ādas krokā pleca priekšpusē vai aiz tā. 

Rekomendē 16 izmēra 15-20 mm  adatas injekcijām. Lietot sterilu aprīkojumu. 

Ja Ivomec Plus temperatūra ir zem 5°C, tā ievadīšana var būt apgrūtināta palielinātas 

viskozitātes dēļ. Lai to novērstu, uzsildīt  Ivomec Plus un tā ievadīšanai paredzēto 

aprīkojumu līdz 15ºC.  

 

Ārstēšanas programma hipodermatozes skartos punktos 

Ivermektīns ir ļoti efektīvs pret hipodermatozes izraisītāju kūniņām visās to attīstības stadijās. 

Dzīvnieku sekmīgai ārstēšanai būtiski ir izvēlēties pareizo sezonu. Lai sasniegtu efektīvus 

rezultātus, liellopus jāārstē iespējami ātri pēc lidoņu sezonas beigām. Liellopiem ivermektīnu 

pret hipodermatozi vēlams lietot pirms vai pēc kāpuru attīstības stadijas  periezofagiālajos 



audos vai mugurkaula kanālā, jo nogalinātie Hypoderma lineatum  kāpuri var izraisīt 

timpāniju, bet Hypoderma bovis  - kustību koordinācijas traucējumus vai paralīzi.  
Liellopi, kas ārstēti ar ivermektīnu pēc lidoņu sezonas beigām (septembrī), atkārtoti jāārstē 

ziemas mēnešos, lai novērstu iekšķīgo parazīt, kašķa ērču  un utu invāziju, kā arī lai likvidētu 

iespējami palikušās hipodermatozes izraisītāju kūniņas. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Skat. 8. punktu. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  
 

Gaļai un blakusproduktiem: 66 dienas.  

Nelietot govīm, no kurām iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.  
 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 

Sargāt no gaismas 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Lietojot rekomendētās devās,  nelabvēlīga iedarbība uz dzīvnieka organismu nav konstatēta. 

Ivomec Plus var lietot gaļas liellopu govīm jebkurā grūsnības periodā vai zīdīšanas 

laikā , ar nosacījumu, ka piens netiek lietots cilvēku uzturā. 
Pēc subkutānas ievadīšanas dažiem dzīvniekiem var novērot pārejošu diskomforta stāvokli. 

Dažreiz novērojams neliels audu pietūkums injekcijas vietā. Šī reakcija pakāpeniski izzūd bez 

speciālas ārstēšanas. 
 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo 

aktu prasībām . 

Ivomec Plus nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus 

organismus. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS  INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

12/2011 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

Iepakojums satur 50 ml, 500 ml vai 1000 ml flakonu.  

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  

 


