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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/93/0225 
 

Linco-Spectin 
Šķīdums injekcijām cūkām, teļiem, aitām, kazām, mājputniem, suņiem un kaķiem 

 
 
1. REĢISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reģistrācijas apliecības turētājs / un ražotājs: 
 
Pfizer Manufacturing Belgium NV 
Rijksweg 12  
2870 Puurs  
Beļģija 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   
 
Linco-Spectin 
Šķīdums injekcijām cūkām, teļiem, aitām, kazām, mājputniem, suņiem un kaķiem  
Lincomycin, Spectinomycin 
 
 
3. ZIŅOJUMS PAR AKT ĪVO(AJĀM) VIELU( ĀM) UN CIT ĀM SASTĀVDAĻĀM   
 

1 ml šķīduma satur: 

Akt īvās vielas:  

 Linkomicīns (linkomicīna hidrohlorīda veidā )   50 mg 

 Spektinomicīns (spektinomicīna sulfāta veidā)   100 mg 

Palīgvielas: 

 Benzilspirts   9 mg 

  Ūdens injekcijām   līdz 1 ml 

 
 
4. INDIK ĀCIJAS 
 
Cūkas: bakteriāla un Mycoplasma pneimonija, cūku dizentērija, bakteriāls enterīts un 
infekciozs artrīts. 

Piena teļi: teļu pneimonija un enterīts, bieži apvienoti pneimo-enterītā. 

Aitas un kazas: pneimonija un elpceļu slimības, ko izraisījusi mikoplazma un baktērijas un 
pēdu puve. 

Mājputni: elpceļu slimības, gaisa maisa infekcijas, holera, stafilokokoze, sinusīts un iesnas 
mājputniem (vistas, tītatri, baloži un dekoratīvie mājputni).  
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Suņi un kaķi: elpceļu un urīnceļu infekcijas, abscesi un inficēti kodumu ievainojumi un vīrusu 
infekciju sekundāras bakteriālas infekcijas, piemēram, panleikopēnija, pneimonija, 
rinotraheīts un augšējo elpceļu slimības. 

 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Linco-Spectin nedrīkst lietot dzīvniekiem, kam jau novērota pastiprināta jutība pret zālēm. 
Lietošana citiem dzīvniekiem, kas nav minēti lietošanas instrukcijā, var izraisīt smagus 
kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumus. 

 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Šo zāļu lietošana injekcijas vietā dažreiz var radīt nepatīkamu sajūtu. Cūkām lielākas zāļu 
devas par ieteiktajām var izraisīt pārejošu caureju vai šķidrus izkārnījumus. Šādu iedarbību, 
kā arī dažreiz ēstgribas zudumu, retos gadījumos var novērot cūkām, lietojot ieteiktajā  devā.   

Ar Linco-Spectin sterilo šķīdumu ārstētām kazām grūsnības un laktācijas laikā dažreiz novēroja 
caureju un samazinātu ēstgribu ar sekojošu piena produkcijas samazināšanos.  

 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĶA SUGAS 
 
Cūkas, piena teļi, aitas, kazas, mājputni, suņi un kaķi.  
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 
Cūkas: 15 mg/kg ķermeņa masas intramuskulāri, ja nepieciešams, devu var atkārtot ar 24 
stundu intervāliem 3 līdz 7 dienas. 

Piena teļi: pirmajā dienā – 15 mg/kg ķermeņa masas intramuskulāri divas reizes dienā, pēc 
tam 2 līdz 4 dienas – vienreiz dienā. 

Aitas un kazas: 15 mg/kg ķermeņa masas intramuskulāri vienreiz dienā trīs dienas. 

Mājputni: 30 mg/kg ķermeņa masas subkutāni vienreiz dienā 3 dienas pēc kārtas vai pēc 
pirmās injekcijas ārstēšanu turpināt, lietojot Linco-Spectin šķīstošo pulveri kopā ar dzeramo 
ūdeni 3 līdz 5 dienas.  

Suņi un kaķi: 30 mg/kg ķermeņa masas intramuskulāri; devu var atkārtot ar 12 līdz 24 stundu 
intervāliem līdz 21 dienai. 

 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Starp linkomicīna un eritromicīna iedarbību var novērot zāļu antagonismu. Tāpēc jāizvairās 
no vienlaicīgas eritromicīna un citu zāļu lietošanas.  

Nav saņemtas ziņas par citu mijiedarbību. 

 

Pētījumos ar suņiem un kaķiem netika konstatēta reproduktīva vai teratogēna iedarbība. 
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Pētījumos, kur teļi, aitas un kazas tika ārstēti ar 3 līdz 10 reizes lielākām devām, netika 
konstatēta nekāda kaitīga iedarbība. Dzīvniekus ārstējot ar tik lielām devām, injekcijas vietā 
bija viegla kairinājuma pazīmes.  
 

 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠAN Ā  
 
Gaļai un blakusproduktiem:  

Cūkas:               14 dienas    
Teļi:                   14 dienas                      
Aitas un kazas:  14 dienas   
Mājputni:          14 dienas             

 
 
11. ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.   
 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā uz iepakojuma /uz pudeles 
pēc “Derīgs līdz:”. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Nav. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. 
Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs 
aizsargāt apkārtējo vidi. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
08/12/2008 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Zāles satur (gan) linkomicīnu un (gan) spektinomicīnu. Linkomicīns ir antibiotisks līdzeklis, 
kas pieder linkozamīdu grupai. Atkarībā no organisma jutības un antibiotiskā līdzekļa 
koncentrācijas antibiotiskā aktivitāte var būt vai nu baktericīda vai bakteriostatiska. Vielas 
aktivitātes pamatā ir proteīnu sintēzes inhibīcija organismā.  
 
Recepšu veterinārās zāles. 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  
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Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 
 
PFIZER ANIMAL HEALTH,  
A.Goštauto 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva 
Tel.:   +370 5 2691796 
Fakss: +370 5 296518 
 


