
 
1 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0343 

Metricure 500 mg suspensija ievadīšanai dzemdē liellopiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 

Nīderlande 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  

 

Metricure 500 mg suspensija ievadīšanai dzemdē liellopiem 

Cefapirinum 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Viena šļirce (19 g) satur: 

Aktīvā viela: 

Cefapirīns (cefapirīna benzatīna veidā) 500 mg 

 

Palīgviela(-s): 
Vidēja garuma ķēžu triglicerīdi   19 g 

 

Krēmveida eļļaina suspensija. 

 

  

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Subakūta un hroniska endometrīta ārstēšanai govīm (ne mazāk kā 14 dienas pēc dzemdībām), kuru 

ierosina pret cefapirīnu jutīgas baktērijas.  

Metricure var lietot atkārtoti apsēkloto govju ārstēšanai, ja ir bijušas vairāk nekā trīs neveiksmīgas 

apsēklošanas, un ja ir konstatēta bakteriālas infekcijas izraisīta neauglība. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret cefalosporīniem vai citām β-laktāma grupas 

antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Ļoti retos gadījumos ir novērotas alerģiskās reakcijas. 

Ja rodas būtiskas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Liellopi (govis). 
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8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES 
 

Ievadīšanai dzemdē. 

Vienas Metricure šļirces saturs ir jāievada dzemdes dobumā, izmantojot pievienoto vienreizējās 

lietošanas katetru. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

 1. Pievieno šļirci katetram. 

2. Dzemdes kaklu tur ar taisnajā zarnā ievadītu roku, uz kuras uzvilkts cimds. 

3. Maigām, svārstīgām kustībām, ievada katetru cauri dzemdes kaklam  

dzemdes dobumā. 

4. Injicē Metricure.  

 

Ja klīniskie simptomi saglabājas, var būt nepieciešama atkārtota 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 lai tiktu 

izvadīti izdalījumi no dzemdes dobuma.  

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Gaļai un blakusproduktiem: 24 stundas. 

Pienam: nulle dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

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

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.  

Šo veterināro zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu mikroorganismu jutības testu 

rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jāpamato ar reģionālo, saimniecības līmeņa 

epidemioloģisko situāciju par mērķa baktēriju jutību.  

Zāļu lietošana, atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināt rezistentu baktēriju 

izplatību un samazināt ārstēšanas efektivitāti ar citiem pretmikrobu līdzekļiem, jo ir iespējama 

krusteniskās rezistences rašanās. 
Šīs veterinārās zāles jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kuros novērojama vāja vai  

iespējami vāji reakcija uz ārstēšanu ar citu grupu pretmikrobiem līdzekļiem vai šaura spektra  

β-laktāma grupas pretmikrobiem līdzekļiem. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt 

pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko 

reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var novērot nopietnas alerģiskas 

reakcijas. 
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Personām, ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm 

veterinārajām zālēm. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus. Ja pēc 

zāļu lietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību 

un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja novērojami tādi simptomi kā 

sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas ir daudz nopietnāki simptomi, 

nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība. 

Mazgāt rokas pēc šo veterināro zāļu lietošanas. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Nelietot grūsnības laikā. Drīkst lietot laktācijas laikā.  

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Nelietot cefalosporīnus kombinācijā ar bakteriostatiskas darbības pretmikrobām zālēm, to 

antagonistiskās darbības dēļ. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

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

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 
 

07/2017 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

 


