
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
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Lincocin
®
 Forte S šķīdums lietošanai tesmenī govīm 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības turētājs: 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

Beļģija 

 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Norbrook Laboratories Ltd 

Station Works 

Camlough Road 

Newry 

County Down 

BT35 6JP Northen Ireland 

Apvienotā Karaliste 
 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Lincocin
®
 Forte S šķīdums lietošanai tesmenī govīm 

Lincomycin (as Lincomycin hydrochloride) 

Neomycin (as Neomycin sulphate) 

 
 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 injektors (10 ml) satur: 

Aktīvās vielas: 

Linkomicīns (linkomicīna hidrohlorīda veidā)  330 mg    

Neomicīns (neomicīna sulfāta veidā)  100 mg    

 

Papildviela: 
Dinātrija edetāts 5 mg    

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Mastīta ārstēšanai slaucamām govīm. Šīs zāles ir efefktīvas pret Staphylococcus sugām (penicilināzi 

producējošie un neproducējošie celmi), tajā skaitā Staphylococcus aureus; pret Streptococcus sugām, 

tajā skaitā Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae un Streptococcus uberis, un pret 

koliformu baktērijām, ieskaitot Escherichia coli. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 
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Nav 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas. 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Slaucamām govīm. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES 
 

Katrā skartajā tesmens ceturksnī infūzijas veidā ievadiet viena injektora saturu (10 ml zāļu) tūlīt pēc 

slaukšanas 3 reizes ar 12 stundu intervālu.  

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Ievadīšana tikai infūzijām tesmenī, ievērojot piesardzību. Injektoru drīkst izmantot tikai vienu reizi.  

 

Kad nepieciešams, rūpīgi nomazgājiet pupus vai visu tesmeni ar siltu ūdeni, kam pievienots piemērots 

tesmeni dezinficējošs līdzeklis, un rūpīgi noslaukiet. Pilnībā izslauciet tesmeni. Ar spirtā vai citā 

piemērotā dezinfekcijas līdzeklī samitrinātu tamponu nodezinficējiet pupu galus. Katram pupam 

izmantojiet atsevišķu tamponu.  

 

Norādījumi ievadīšanai ir šādi: 

a) Pilnīga ievadīšana: pavelkot taisnā virzienā uz augšu, noņemiet balto uzgali. Maigi ievadiet visu 

kanulu pupa kanālā; uzmanīgi veiciet zāļu infūziju. 

b) Daļēja ievadīšana: pavelkot taisnā virzienā uz augšu, noņemiet balto uzgali. Maigi ievadiet 1/8” 

(0,32 cm; 1” = 2,54 cm) kanulas pupa kanālā; uzmanīgi veiciet zāļu infūziju. 

 

Nospiediet virzuli, lai ievadītu visu zāļu saturu, un pamasējiet tesmeņa ceturksni, lai zāles izplatītos 

piena cisternā. Pēc infūzijas ir ieteicams iemērkt pupus atzītā šķīdumā pupu iemērkšanai. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Pienam: 84 stundas 

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.  

Nesasaldēt.  

Sargāt no gaismas.  
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12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Izvairīties no saskares ar šķīdumu. Pēc lietošanas nekavējoties mazgāt rokas un ādu, kas nonākusi 

saskarē ar zālēm. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

12/2015 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  

 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 


