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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/98/0812 

 

Lactaclox 

Suspensija ievadīšanai tesmenī govīm 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs: 

Norbrook Laboratories Limited 

Station Works, 

Newry, Co.Down, BT35 6JP 

Ziemeļīrija 
 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  

 

Lactaclox 

Suspensija ievadīšanai tesmenī govīm 

 

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM  

 

5g suspensijas (viens injektors) satur: 

 

Aktīvās vielas: 

Kloksacilīns (nātrija sāls fomā) 200 mg 

Ampicilīns (nātrija sāls formā)    75 mg 

 

4. INDIKĀCIJA(AS) 

 

Klīnisko mastītu ārstēšanai govīm laktācijas periodā, ko ierosina grampozitīvas un gramnegatīvas 

baktērijas, t.sk.: Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus spp., 

Staphylococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 

Nav 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Slaucamās govis laktācijas periodā. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Ievadīt viena injektora saturu katrā slimajā tesmeņa ceturksnī caur pupa kanālu, nekavējoties pēc 

slaukšanas, atkārto ar 12 stundu intervālu trīs reizes pēc slaukšanas. 

Lactaclox neizraisa tesmeņa audu kairinājumu. 
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9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Pirms infūzijas pups rūpīgi jānotīra un jādezinficē, un jārūpējas, lai nepieļautu injektora sprauslas 

kontamināciju. Pēc infūzijas iemasēt produktu tesmenī virzienā uz augšu, pēc tam ieteicams lietot 

līdzekli pupu iemērkšanai vai uzsmidzināšanai. 

Lactaclox ir speciāli indicēts klīnisko mastītu ārstēšanai govīm laktācijas periodā. Drīkst lietot 

grūsnības laikā. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 

Gaļai un blakusproduktiem : 4 dienas 

Pienam : 60 stundas 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 

Neuzglabāt temperatūrā virs 25C. 

Šļirce jāizmanto tikai vienreiz. Daļēji izlietotas šļirces ir jāizmet. 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt hipersensitivitāti (alerģiju), kas seko pēc injekcijas, inhalācijas, 

norīšanas vai saskarsmes ar ādu. Hipersensitivitāte pret penicilīniem var radīt krustenisko reakciju pret 

cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas alerģiskas reakcijas. 

1. Personām, ar pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm 

veterinārajām zālēm. 

2. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus. 
3. Ja pēc pielietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt 

medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas pamācību vai iepakojuma marķējumu ārstam. Sejas, 

lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana ir daudz nopietnāki simptomi, tādēļ 

nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība. 

Mazgāt rokas pēc lietošanas. 
 

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 
 

08/12/2008 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Ampicilīnam piemīt antibakteriāla iedarbība pret grampozitīvām un gramnegatīvām baktērijām. 

Kloksacilīns iedabojas pret penicilīnu G rezistentiem stafilokokiem. Abas beta-laktāma antibiotikas 

saista membrānas saistītos proteīnus, kas pazīstami kā penicilīnu saistoši proteīni (PBP). 

Kloksacilīna nātrija sāls un ampicilīna nātrija sāls ir pussintētiskie penicilīni, kas iegūti no 6 

aminopenicilīnskābes. 

 


