
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/08/1595 

 

Jodofoam Endofoam A.U.V. 

Aerosola putas intrauterīnai lietošanai govīm 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:  

Grabikowski- Grabikowska P.P.H.U. „INEX” s.j. 

11-500 Gizycko, ul.Bialostocka 12 

Polija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:   

Pernix Pharma Pharmaceutical Manufacturing Ltd. 

8900 Zalegerszeg, Biro M.U. 38 

Ungārija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Jodofoam Endofoam A.U.V.  

Aerosola putas intrauterīnai lietošanai govīm 

 

3.  AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 flakons (45,2 g) putu satur: 

Aktīvās vielas: 

Jods    0,2 g 

Kālija jodīts  0,4 g 

Papildviela(s): 

Nesējviela (indeferenta propāna/butāna gāze) līdz 45,2 g/flakonā 

  

4. INDIKĀCIJA(-AS) 

 

Dažādu pakāpju metrītu (akūta katarāla endometrīta, hroniska gļotaini strutojoša endometrīta, 

hroniska strutojoša endometrīta, piometras) ārstēšanai. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot, ja konstatēta hipersensitivitāte pret jodu. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Govis 

 

 



8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Pārsvarā gadījumu ir pietiekama viena deva, kas ir viena flakona tilpums. Nepieciešamības 

gadījumā ārstēšanu var atkārtot divas vai trīs reizes ar vienas nedēļas intervālu. Ja ir piometra, 

nepieciešamības gadījumā var lietot divus flakonus vienā reizē. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Atkarībā no metrīta pakāpes un simptomu nopietnības lietot 2-3 reizes ar nedēļas  intervālu. 

Produktu ievadīt ar sterilu katetru, kas fiksēts uz aerosola flakona. 

Pēc ārējo dzimumorgānu dezinfekcijas lietot šādi: ar vienu roku rektāli fiksēt dzemdes kaklu, 

ar otru roku ievadīt katetru caur vagīnu dzemdē. Tad pievienot flakonu katetram. 

Katetru var ievietot arī ar labi zināmo Albrehtsena metodi. Ja dzemdes kakls ir fiksēts ar 

Albrehtsena tipa ķirurģiskajām knaiblēm, un ir ievilkts vagīnā, katetru ievada tieši dzemdes 

kaklā. 

Ja flakons ir atdzesēts, tā satura izvadīšana var būt apgrūtināta. Šajā gadījumā flakonu 

ieteicams uzsildīt līdz ķermeņa temperatūrai, bet nelietot karstu ūdeni. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 
 

Nav. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt  bērniem neredzamā un nepieejamā vietā! 

Uzglabāt sausā vietā temperatūrā  no 5 līdz 25C. Sargāt no gaismas. Sargāt no sasalšanas! 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Nelietot grūsnības laikā. 

Pēc ārstēšanas nemasēt dzemdi. 

Personām ar pastiprinātu jutību pret jodu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm 

veterinārajām zālēm. Izvairīties no tiešas saskares ar ādu! Ja notikusi saskare ar ādu, noskalot 

skarto vietu ar lielu ūdens daudzumu! 

Flakons ir viegli uzliesmojošs un zem spiediena, tādēļ nesist un nemest ugunī pat tukšu 

flakonu. Sargāt produktu no karstuma un atklātas uguns! 

 

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 
 

24/02/2014 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 


