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Metricure  suspensija ievadīšanai dzemdē govīm 
 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL-5831 AN Boxmeer 
Nīderlande 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Metricure  suspensija ievadīšanai dzemdē govīm 
Cephapirin 
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   
 
Katra šĜirce satur: 
 
Akt īvā viela: 
Cefapirīns (cefapirīna benzatīna formā) 500 mg 
 
Palīgviela(s): 
 
Vidēji garu ėēžu triglicerīdi   19 g 
 
  
4. INDIK ĀCIJAS 
 
Metricure ir indicēts subakūta un hroniska endometrīta ārstēšanai govīm (ne mazāk kā 14 
dienas pēc atnešanās), kuru ierosina pret cefapirīnu jutīgas baktērijas.  
Metricure var tikts lietots arī atkārtoti apsēkloto govju ārstēšanai (vairāk kā trīs neveiksmīgas 
apsēklošanas), ja ir aizdomas, ka bakteriālās infekcijas izraisa auglības problēmu. 
 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret cefalosporīniem vai penicilīniem. 
 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Nav zināmas. 
Ja rodas būtiskas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 



Govis 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Vienas Metricure šĜirces saturs ir jāievada dzemdes dobumā, izmantojot pievienoto 
vienreizējās lietošanas katetru. 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
 1. Pievieno šĜirci katetram 

2. Dzemdes kaklu tur ar taisnajā zarnā ievadītu roku, uz kuras uzvilkts cimds. 
3. Maigām svārstīgām dzemdes kakla kustībām, katetru ievada cauri kaklam dzemdes 

dobumā. 
4. Injicē Metricure.  

 
Atkarībā no atbildes, dažos gadījumos, ja klīniskie simptomi neizzūd, var būt nepieciešama 
otra ārstēšana pēc 7-14 dienām. 
Dzīvniekiem, kuri ir bijuši apsēkloti, Metricure var ievadīt vienu dienu pēc apsēklošanas. 
Piometras gadījumā, vispirms ir ieteicama ārstēšana ar prostaglandīniem, lai ierosinātu 
luteolīzi un izvadītu paliekas no dzemdes dobuma.  
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠAN Ā  
 
GaĜai un blakusproduktiem:  24 stundas pēc pēdējās ārstēšanas. 
Pienam: 0 dienas. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts uz iepakojuma. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt jutīgumu (alerăiju) pēc injekcijas, ieelpošanas, 
norīšanas vai saskarsmes ar ādu. Jutīgums pret penicilīniem var izraisīt krustenisko jutīgumu 
pret cefalosporīniem un otrādi. Alerăiskā reakcijas pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas. 
1. Nelietot šīs zāles, ja Jums piemīt jutīgums, vai ja Jums ir ieteikts nestrādāt ar šādām zālēm.  
2. Rīkoties ar šīm zālēm uzmanīgi, lai novērstu saskarsmi, ievērojot visus ieteiktos 
brīdinājumus. Uzvilkt polietilēna vienreizējās lietošanas cimdus. 
3. Ja Jums pēc saskarsmes parādās simptomi, tādi kā ādas apsārtums, Jums ir jāmeklē 
medicīniskā palīdzība un ir jāuzrāda ārstam šis brīdinājums. Sejas, lūpu vai acu tūska vai 
apgrūtināta elpošana ir daudz nopietnāki simptomi, kam nepieciešama neatliekamā 
medicīniskā palīdzība.  
 
Produkts nav indicēts lietošanai grūsnības laikā, bet var lietot laktācijas laikā.  
 
 



13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 
ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 

 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo 
aktu prasībām. 
 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
27.08.2010 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA 
 
Recepšu veterinārās zāles 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 


