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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/93/00034 
 

Nafpenzal DC 
Suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem 

 
 
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 
5831 AN Boxmeer 
Nīderlande 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Nafpenzal DC 
Suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem  
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   
 
Katrs 3 g intramammārai lietošanai satur: 
 
Akt īvās vielas: 
 
Prokaīna benzilpenicilīns     300 mg 
Dihidrostreptomicīns (kā dihidrostreptomicīna sulfāts)              100 mg 
Nafcilīns (kā nātrija nafcilīns)     100 mg 
 
  
4. INDIK ĀCIJA(AS) 
 
Pret benzilpenicilīnu, nafcilīnu un/vai dihidrostreptomicīnu jutīgu baktēriju izraisītu 
subklīnisku mastītu ārstēšanai un profilaksei govīm cietstāves periodā. 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīnu, nafcilīnu vai 
dihidrostreptomicīnu. 
Nelietot govīm laktācijas periodā. 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Dažreiz iespējamas alerăiskas reakcijas. 
Ja  rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Liellopi (govis cietstāves periodā) 
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8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 
PAĥĒMIENA  

 
Viena injektora satura intramammārai infūzijai katra tesmeĦa ceturksnī govīm cietstāves 
periodu uzsākot. 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Pirms infūzijas, pilnībā izslaukt pienu no tesmeĦa. Rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupus un pupu 
galus ar pievienoto salveti, rūpējoties, lai nenotraipītu injektora uzgali. DaĜēji vai pavisam 
noĦemt vāciĦu no injektora uzgaĜa, atkarībā no tā vai uzgali ievietos daĜēji vai pilnībā. 
Uzmanīgi ievietot injektora uzgali pupa kanāla atverē un visu injektora saturu lēni izspiest 
pupā. Maigi masēt pupu un tesmeni, lai zāles labāk izplatītos. Ārstēt visus ceturkšĦus uzsākot 
cietstāves periodu. 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠAN Ā  
 
GaĜai un blakusproduktiem: 14 dienas.  
Pienam: 36 stundas, ja cietstāves periods ir ilgāks par 6 nedēĜām; ja cietstāves periods ir īsāks 
par 6 nedēĜām: pienam jāveic antibiotiku tests pirms piegādes. 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. 
Nesasaldēt. 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā. 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Benzilpenicilīni, nafcilīns vai dihidrostreptomicīns var izraisīt paaugstinātu jutību (alerăiju) 
pēc injekcijas, ieelpošanas vai saskarsmes ar ādu. Paaugstināta jutība pret cefalosporīniem var 
izraisīt krusteniskas reakcijas pret penicilīniem vai otrādi. Alerăiskās reakcijas pret šīm 
vielām dažreiz var būt Ĝoti smagas. Nafpenzal DC sastāva īpašības un piedāvātais lietošanas 
veids (vienreizējs intramammārais injektors) rada mazu iespēju personāla potenciālai 
saskarsmei ar zālēm. 
Tomēr jāievēro sekojoši piesardzības pasākumi: 
1. Personām, ar pastiprinātu jutību pret šīm vielām vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm 
veterinārajām zālēm. 
2. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot ieteicamos piesardzības pasākumus. 
3. Ja jums pēc lietošanas parādās tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt 
medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam. Sejas, lūpu vai acu pietūkums 
vai apgrūtināta elpošana ir daudz smagāki simptomi un prasa neatliekamu medicīnisko 
palīdzību. 
ŠĜirci drīkst lietot tikai vienreiz. 
 
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. 
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14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 
APSTIPRINĀTA  

 
11/09/2009 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Recepšu veterinārās zāles. 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 


