
 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/NRP/02/1475 

JODOUTER 100 mg/ml šķīdums ievadīšanai dzemdē liellopiem un cūkām 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Bioveta, a.s.,  

Komenského 212,  

Ivanovice na Hané,  

Čehijas Republika 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

JODOUTER 100 mg/ml šķīdums ievadīšanai dzemdē liellopiem un cūkām 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

100 ml satur - 

Aktīvā viela: 

Povidona jods (10%)                                                100 mg  

Palīgvielas: 

Dekspantenols                                                          2,50g 

Glicerols 85%         10 g 

Nonoksinols 9       0,25 g 

Poloksamērs 188       1,50 g 

Citronskābes monohidrāts       0,90 g 

Nātrija hidrogēnfosfāta dodekahidrāts       4,35 g 

Ūdens injekcijām līdz 100 ml 
 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Maksts kontaminācija ar urīnu (urovagīna), maksts un maksts priekšiņas iekaisums (vaginīts, 

vestibulīts), dzemdes kakla iekaisums (cervicīts), akūts un hronisks dzemdes gļotādas iekaisums 

(endometrīts), ko ierosina akūta un subakūta infekcija, trihomoniāze, maksts brūces, pēcdzemdību 

dzemdes atonija, lohiometra, nometekļa aizture un piometra. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot, ja konstatēta hipersensitivitāte pret jodu, hipertiroidisms vai citas vairogdziedzera 

disfunkcijas, grūsnība. 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Pastiprināti jūtīgiem dzīvniekiem iespējamas alerģiskas reakcijas (kairinājums u.c.); retos gadījumos 

iespējami vairogdziedzera darbības funkcionāli traucējumi. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi, cūkas. 
 

 

 

 



 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

 

Ievadīšanai dzemdē ar katetra un metrinjektora palīdzību. Aplicēt 50 līdz 150 ml šķīduma, atkarībā no 

maksts fizioloģiskā tilpuma.   

Govīm:  

• Endometrīta, trihomoniāzes ārstēšanai – 1 iepakojums (150 ml). Neauglības ārstēšana jāveic 

metestrus vai diestrus fāzē. Cervicīta, vaginīta, vestibulīta ārstēšanai – lokāli ārstēšanai ievadīt ar 

preparātu piesūcinātu tamponu vai veikt irigāciju. (Tampons pēc ārstēšanas tiek izņemts.) 

•  Urovagīnas ārstēšanai: pirms preparāta ievadīšanas veikt masāžu, lai izvadītu urātu masu, pēc tam 

dzemdē ievadīt 1 iepakojuma saturu, t.i. 150 ml. 

•  Dzemdes atonijas un piometras ārstēšanai: veikt dzemdes dobuma skalošanu; ja šķīduma tilpums ir 

lielāks nekā dzemdes fizioloģiskais tilpums, nepieciešams lieko šķīdumu izvadīt no dzemdes. 

•  Nometekļa aiztures gadījumā: Jodouter ievadīšana izraisa dzemdes kontrakcijas un aptur asiņošanu; 

izmaina placentas konsistenci un placentu ir vieglāk atdalīt. 

  Nepieciešamības gadījumā ārstēšanu var atkārtot ar tādu pašu devu.  
Cūkām: 

Sskalot ar 150 ml preparāta vai vairāk šķīduma atkarībā no maksts fizioloģiskā tilpuma. Ārstēšana 

jāveic 12 stundu laikā pēc dzemdībām.  

Subakūtas infekcijas izraisītas neauglības gadījumā – ievadīt 300 ml preparāta. 

Nepieciešamības gadījumā ārstēšanu var atkārtot ar tādu pašu devu.  
 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Ievadīšanai dzemdē ar katetra un metrinjektora palīdzību. Aplicēt 50 - 150 ml šķīduma, atkarībā no 

maksts fizioloģiskā tilpuma. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Ierobežojumu periods: Nulle dienas. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Sargāt no gaismas! 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. 

Izlietot nekavējoties pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas.  

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Strādājot ar šīm veterinārajām zālēm lietojiet aizsargbrilles. 

Gadījumā, ja šīs zāles nokļuvušas uz ādas, mazgāt skarto vietu ar ziepēm un ūdeni. Ja pēc saskares ar 

ādu rodas ādas kairinājums (nieze), meklējiet medicīnisku palīdzību. 

Ja šīs veterinārās zāles iekļuvušas acīs, skalot tās un acu plakstiņus ar ūdeni vismaz 15 minūtes. Ja acu 

kairinājums neizzūd, meklējiet medicīnisku palīdzību. 

Gadījumā, ja šīs veterinārās zāles iekļust mutē vai gremošanas traktā, skalot mutes dobumu ar 

ūdeni; neinducēt vemšanu. 

Ja rodas cita veida blakus parādības, meklējiet medicīnisku palīdzību. 
 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā 

ar sadzīves atkritumiem. 



 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS  INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

06/2012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Izplatīšanas ierobežojumi - Recepšu veterinārās zāles. 

 

 


