
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
V/DCP/18/0062 

Menbutil 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, zirgiem, aitām un kazām  
 
 

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: 
aniMedica GmbH 
Im Südfeld 9 
48308 Senden-Bösensell 
Vācija 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Menbutil 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, zirgiem, aitām un kazām 
Menbutone 
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 
 
1 ml šķīduma injekcijām satur: 
 
Aktīvā viela: 
Menbutons    100,0 mg 
 
Palīgvielas: 
Hlorkrezols    2,0 mg 
Nātrija metabisulfīts (E 223) 2,0 mg 
 
Dzidrs, gaiši iedzeltens šķīdums. 
 
 
4. INDIKĀCIJA(-S) 
 
Aknu un gremošanas sistēmas funkciju stimulēšanai gremošanas traucējumu un aknu mazspējas 
gadījumā. 
 
 
5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 
Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām. 
Nelietot dzīvniekiem ar sirds slimībām vai grūsnības vēlīnā stadijā. 
 
 
6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Pēc intravenozas ievadīšanas iespējama siekalošanās, acu asarošana, trīce, spontāna urinācija un 
defekācija. 
Pēc intramuskulāras ievadīšanas var rasties reakcijas injekcijas vietā (tūska, hemorāģija, nekroze). 
Ļoti retos gadījumos var rasties anafilaktiskas reakcijas, kuras jāārstē simptomātiski. 
 
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā: 
- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)); 



- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem); 
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 dzīvniekiem); 
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 dzīvniekiem); 
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus). 
 
Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, 
ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĶA SUGAS 
 
Liellopi, cūkas, zirgi, aitas un kazas. 
 
 
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES 
 
Teļiem (līdz 6 mēnešu vecumam), aitām, kazām un cūkām: 
10 mg menbutona uz kg ķermeņa svara (ķ.sv.), ko ievada dziļas i.m., vai lēnas i.v. injekcijas veidā, kas 
atbilst 1 ml šķīduma injekcijām uz 10 kg ķ.sv. 
 
Liellopiem: 
5 - 7,5 mg menbutona uz kg ķ.sv. intravenozas injekcijas veidā, kas atbilst 1 ml šķīduma injekcijām uz 
15 - 20 kg ķ.sv. 
 
Zirgiem: 
2,5 - 5 mg menbutona uz kg ķ.sv. lēnas intravenozas injekcijas veidā, kas atbilst 1 ml šķīduma 
injekcijām uz 20 - 40 kg ķ.sv. 
 
Ja nepieciešams, zāļu lietošanu var atkārtot vienu reizi 24 stundu laikā.  
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 
Intravenozu ievadīšanu veikt lēni (ne ātrāk kā 1 minūtē), lai izvairītos no blakusparādībām, kas minētas 
sadaļā „Iespējamās blakusparādības”. 
Intramuskulāri vienā injekcijas vietā ieteicams ievadīt ne vairāk kā 20 ml. 
Zirgiem ieteicama tikai lēna, intravenoza ievadīšana. 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 
Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas. 
Pienam: nulle dienas. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma. 
 
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 
 
  



12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 
Nav. 
 
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 
Intravenozu ievadīšanu veikt lēni (ne ātrāk kā 1 minūtē), lai izvairītos no blakusparādībām, kas 
minētas sadaļā „Iespējamās blakusparādības”. 
Intramuskulāri vienā injekcijas vietā ieteicams ievadīt ne vairāk kā 20 ml. 
Zirgiem ieteicama tikai lēna, intravenoza ievadīšana. 
 
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 
Rīkojoties ar šīm zālēm, neēst, nedzert un nesmēķēt. 
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un 
uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 
 
Grūsnība: 
Nelietot pēdējā grūsnības trimestrī. 
 
Laktācija: 
Šīs veterinārās zāles var lietot dzīvniekiem laktācijas laikā. 
 
Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 
Nav zināma. 
 
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams: 
Stingri ievērot noteiktās zāļu devas, jo nav zināmi dati par menbutona lietošanas drošumu. Sirds 
vadītājsistēmas blokādes gadījumā lietot kardiovaskulāras zāles. 
 
Nesaderība: 
Neievadīt kopā ar šķīdumiem, kas satur: 

- kalciju, 
- prokaīna penicilīnu, 
- B vitamīnu kompleksu.   

 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 
 
Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai 
kopā ar sadzīves atkritumiem. 
Jautāt savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi 
pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 
12/2018 
 
 
15. CITA INFORMĀCIJA 
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 



Daudzdevu caurspīdīgs I tipa stikla 100 ml flakons ar brombutila gumijas aizbāzni un valcētiem 
alumīnija vāciņiem. Kastīte ar 1 x 100 ml vai 12 x 100 ml. 
 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 
 
Izplatītājs: 
A/S Dimela Veta Latvija 
Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads 
LV- 2167,  
Latvija 
 
 


