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LIETOÐANAS INSTRUKCIJA 
V/NRP/02/1492 

                                                                      Killitam Drops 
15 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai suņiem un  kaķiem 

 
 
 
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
 FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (BO), Itālija. 
Telefons: 0039/051/6512722 
Fax : 0039/051/6512792 
E-mail: regulatoryit@fatro.it 
 
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   
 
Killitam Drops  
15 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai suņiem un  kaķiem. 
Acepromazine 
 
3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM   
 
1 ml šķīduma satur: 
Aktīvās vielas: 
Acepromazīns(acepromazīna maleāta formā) 15 mg 
 
Palīgvielas: 
Nātrija metil p-hidroksobenzoāts 
Nātrija propil p-hidroksobenzoāts 
Sukroze 
Glicerols 
Attīrīts ūdens 
 
4. INDIKĀCIJAS 
 
Suņu un kaķu nomierināšanai un sedācijai šādos gadījumos:  
- izstāžu laikā, kad tiek cirpti, ķerti u.c.; 
- vemšanas novēršanai un dzīvnieka nomierināšanai transportēšanas laikā; 
- satrauktiem un agresīviem dzīvniekiem (it īpaši, meklēšanās laikā); 
- grūti savaldāmiem dzīvniekiem diagnostiskās un rentgenoloģiskās izmeklēšanas laikā, svešķermeņa    
izņemšanai u.c.; 
- iesākuma sedācijai nelielu ķirurģisko manipulāciju vai lokālās/reģionālās anestēzijas gadījumā; 
- narkozes preanestēzijai; 
- viltus grūsnības, kanibālisma gadījumos u.c.; 
- dermatīta, kuru pavada ilgstoša kasīšanās (neirodermatīts) gadījumos; 
-  pie nervozas anoreksijas, devu sadalot divās daļās. 
 
5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 
Fenotiazīna atvasinājumus nedrīkst lietot nervu simptomu ārstēšanai, kuru ierosina fosforskābes esteru 
intoksikācija. 
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6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Acepromazīns var izraisīt hipotenziju, hipotermiju, sirds-asinsrites mazspēju, midriāzi, aptiālismu 
(siekalu trūkums), vemšanu, hematoloģisko rādītāju izmaiņas un retos gadījumos izraisa parodoksālu 
fenomenu kā dezorientācija, satraukums, gaudošana, agresivitāte un konvulsijas.  
 
 
7. MĒRĶA SUGAS 
 
Suņi, kaķi 
 
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 
PAŅĒMIENA 
  

Pilieni iekšķīgai lietošanai. 1ml atbilst 45 pilieniem (15mg acepromazīna). 
Deva ir atkarīga no nepieciešamās sedācijas/trankvilizācijas pakāpes. Parasti veciem un smagiem 

dzīvniekiem ir nepiecieðama mazāka deva uz kilogramu ķermeņa svara, līdz ar to veciem un lieliem 
dzīvniekiem izmanto zemākās norādītās devas.  

Tā kā šis ir produkts iedarbojas uz CNS- ir iespējamas dažādas individuālas organisma reakcijas, 
tad vispirms iesaka lietot zemāko vai vidējo norādīto devu, kuru palielina tikai pēc farmakoloģiskā 
efekta novērtēšanas. 

 
 Deva suņiem Deva kaķiem 
Acepromazīns 0,5-3mg/kg 1,5-4,5mg/kg 
Killitam drops 0,03-0,2ml/kg 

(aptuveni 1-9 pilieni/kg) 
0,1-0,3ml/kg 
(aptuveni 5-14 pilieni/kg) 

 
Ievadīšanu var veikt kopā ar suņa vai kaķa mīļāko barību.  
Sedatīvā iedarbība suņiem sākas 40-60 minūšu laikā pēc iekšķīgās lietošanas, kaķiem – 20-40 

minūšu laikā, tomēr kaķiem, tas var parādītes pat dažu minūšu laikā pēc lietošanas. Farmakoloģisko 
efektu nosaka pēc vairākiem simptomiem: uzacu saraukšana, plakstiņu noslīdēšana, trešā acs plakstiņa 
izkrišanas, ataksija, pēc tam gulēšana uz sāniem, un bieži miegainums. Sedatīvā darbība parasti ilgst 4-
5 stundas.  

Lietošanu var atkārtot atkarībā no nepieciešamās sedācijas ilguma vai pakāpes. Parasti, lai uzturētu 
sedāciju, atkārto ik pēc 6-8 stundām suņiem un 8-12 stundām kaķiem. 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOÐANAI 
 

Hipotenzīvā efekta dēļ, acepromazīnu zemākās devās lieto dzīvniekiem, kuri pakļauti stresam, 
novājējušiem, hipovolēmiskiem dzīvniekiem, šoka stāvoklī, sirds slimību gadījumos, vai veciem 
dzīvniekiem. 

Acepromazīna farmakoloģiskais efekts ir atkarīgs no lietotās devas, dzīvnieka temperamenta, 
fiziskās kondīcijas, šķirnes, svara un vecuma. Liela un milzīga auguma šķirņu suņi (piemēram, 
ņūfaundlendi, kurti) ir daudz jūtīgāki pret acepromazīnu nekā maza auguma suņi (piemēram, terjeri), 
pat ja tas tiek lietots lielās devās.  

Brahiocefāliskās šķirnes (pekinieši, bokseri u.c.) ar ievērojamu nervus vagus tonusu var ciest no 
kardiorespiratorās mazspējas, to var kavēt lietojot acepromazīnu mazās devās kopā ar atropīnu. 

Acepromazīns var izmainīt hematoloģiskos rādītājus (leikēmija, trombocitopēnija, eritropēnija ar 
sekojošu hematokrita līmeņa samazināšanos, kuru izraisa īslaicīga asins šūnu aizture liesā). Tas jāņem 
vērā veicot ar acepromazīnu ārstēto dzīvnieku hematoloģisko izmeklēšanu. 

Agresīvas idiosinkrātiskās reakcijas ir retas, tomēr, pirmo reizi lietojot acepromazīnu, ieteicams 
dzīvnieku neatstāt vienu vai kopā ar citiem dzīvniekiem vai bērniem. 

Dzīvniekiem ir jābūt brīvai pieejai dzeramam ūdenim vai ar to ir jānodrošina ceļošanas laikā. 
Acepromazīns  neizraisa auglim vispārīgus nevēlamus efektus, izņemot vieglu respiratoro 

nomākumu jaunpiedzimušiem dzīvniekiem.  
Nav pieejamu ziņu par acepromazīna nekaitīgumu grūsnības vai laktācijas periodā. Ieteicams šo 

vielu lietot tikai nepieciešamības gadījumā un veterinārārsta uzraudzībā.  
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Mijiedarbība ar citām zāļu vielām. Nelietot adrenalīnu, lai novērstu acepromazīna izraisīto 
hipotenzīvo iedarbību. Acepromazīns pastiprina gāzes vai šķidro narkozes (piemēram, barbiturāti, 
ksilazīns, ketamīns) un lokālās anestēzijas (prokaīns) līdzekļu darbību.  

Antagonisti. Acepromazīnam nav specifisku antagonistu, tomēr tā izraisīto blakusiedarbību, 
galvenokārt kardiorespiratoro (piemēram, hipotenzija, kardiorespiratorā mazspēja u.c.), var novērst ar 
analeptiskiem līdzekļiem, kuri satur doksapramu (5,5-11mg/kg intravenozi), fenilefrīnu vai 
noradrenalīnu. Adrenalīnu nedrīkst pielietot.  

Paradoksālas iedarbības rezultātā, piemēram, agresivitātes, satraukuma, konsulsiju gadījumā, lieto 
trankvilizatorus vai anestēzijas līdzekļus, tādus kā diazepāms, pentotāls, ketamīns u.c. 

 
 
10. IEROBEÞOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 
Nav piemērojams. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Nav 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM  VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 
 
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām 
bīstamiem atkritumiem. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 
15.07.2008 
 
15. CITA INFORMĀCIJA 
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
 
 


