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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/12/0042 

LV Introvit-B-Complex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām 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: 

Interchemie werken “De Adelaar” Eesti AS 

Vanapere tee 14, Püünsi  

Viimsi vald, 74013 Harjumaa 

Igaunija 

Tel: +372 6 005 005 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  

 

LV Introvit-B-Complex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām un cūkām 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 ml šķīduma satur: 

 

Aktīvās vielas:  
Tiamīna hidrohlorīds                  10 mg 

Riboflavīna nātrija fosfāts            5 mg 

Piridoksīna hidrohlorīds               5 mg 

Ciānkobalamīns                           20 g 

Dekspantenols                     12,5 mg 

Nikotīnamīds                               50 mg 

Biotīns                                        100 g 

Holīna hlorīds                              10 mg 

 

Palīgvielas: 

Benzilspirts, nātrija citrāts, nātrija hidroksīds. 

 

Oranžs līdz sarkans šķīdums injekcijām. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām kā papildu B grupas vitamīnu avots to trūkuma gadījumā, 

slimību periodā, atšķiršanas un stresa apstākļos (vakcinācija, transportēšana, paaugstināts mitrums, 

krasas temperatūras izmaiņas).  

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no 

palīgvielām. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Injekcijas vietā var būt neliels audu kairinājums.  
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Ja  novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Zirgi, liellopi, aitas, kazas, cūkas. 

 

 

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

 

Subkutānām, dziļām intramuskulārām vai lēnām intravenozām injekcijām.  

 

Zirgiem, liellopiem: 10 - 15 ml. 

Teļiem, kumeļiem, aitām, kazām: 5 - 10 ml. 

Kazlēniem, jēriem: 5 - 8 ml. 

Cūkām: 2 - 10 ml. 

 

Devu var ievadīt atkārtoti 2 – 3 reizes nedēļā vienu nedēļu vai atkarībā no dzīvnieka vispārējā 

veselības stāvokļa.  

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Ja deva pārsniedz 20 ml, tā jāsadala un jāievada divās injekciju vietās.  

Lai nodrošinātu atbilstošu  devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai novērstu pārāk  

mazas vai pārāk lielas devas ievadīšanu. Nepārsniegt ieteicamo devu. 

Veicot injekciju, ievērot vispārpieņemtos aseptikas pasākumus. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Nulle dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC. 

Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī ( 2-8 ºC). 

Sargāt no tiešiem saules stariem. 

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 nedēļas. 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma. 

 

 

12.  ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Jāuzmanās no zāļu pašinjicēšanas. Ja notikusi nejauša norīšana, saskare ar ādu vai acīm, nekavējoties 

meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.  

Personām ar pastiprinātu jutību pret LV Introvit-B-Complex vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm 

veterinārajām zālēm. Ar šīm veterinārajām zālēm jāstrādā uzmanīgi, ievērojot visus piesardzības 

pasākumus. Pēc zāļu lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā. 
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Nesaderība: 

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām 

veterinārajām zālēm. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU 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  

 

06/2017 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles.  

 

Iepakojums: 100 ml brūns stikla flakons noslēgts ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu kartona kastītē. 

 

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

apliecības īpašnieku: 

Interchemie werken “De Adelaar” Eesti AS 

Vanapere tee 14, Püünsi  

Viimsi vald, 74013 Harjumaa 

Igaunija 

Tel: +372 6 005 005 

 

 

 


