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LIETOÐANAS INSTRUKCIJA 
V/NRP/03/1548 

 
Nekro Veyxym 

Suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, aitām un kazām 
 

 
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reģistrācijas apliecības turētājs: 
Veyx-Pharma GmbH 
Söhreweg 6 
34639 Schwarzenborn 
Vācija 
 
Zāļu sērijas ražotājs:  
Veyx-Pharma GmbH 
Söhreweg 6 
34639 Schwarzenborn 
Vācija 
 
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   
 
Nekro Veyxym® 
Suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, aitām un kazām 
 
3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (-AJĀM) VIELU (-ĀM) UN CITĀM 

SASTĀVDAĻĀM   
 
1 ml suspensijas satur: 
 
Aktīvās vielas 
1´200 FIP-U   himotripsīns  (atbilst apmēram 4 mg) 
   120 FIP-U   tripsīns  (atbilst apmēram 4 mg) 
     15 FIP-U   papaīns  (atbilst apmēram 10 mg) 
 
4. INDIKĀCIJAS 
 
Liellopi, teļi, cūkas, sivēni, aitas un kazas: 
Infekcijas slimību, kuras norisinās ar eksudāciju, papildus ārstēšanai – plauðu, tesmens, nagu 
infekcijas; artrīts, pēcdzemdību slimības; flegmona, panarīcijs, aktinomikoze, papilomatoze, 
kā arī audzēji pirms- un pēcoperācijas stadijās liellopiem, teļiem, cūkām, sivēniem, aitām un 
kazām. 
 
5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 
Nav 
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6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Ja deva pārsniedz 0.8 ml Nekro Veyxym / 10 kg ķermeņa svara, tad var būt novērojamas 
nevēlamas reakcijas. Intramuskulāra injekcija var izsaukt no devas atkarīgas sāpes un daļēji 
izteiktu lokālu iekaisumu. Gan lokāla iekaisuma reakcija, gan sāpju reakcija ir savstarpēji 
saistītas ar lietošanas biežumu un devu. Devu 0.8 ml Nekro Veyxym / 10 kg ķermeņa svara 
nedrīkst pārsniegt, jo var rasties nopietna muskuļu šūnu destrukcija. 
 
7. MĒRĶA SUGAS 
 
Liellopi, teļi, cūkas, sivēni, aitas un kazas. 
 
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 
Intramuskulārai lietošanai. 
 
0.4 ml / 10 kg ķermeņa svara.. 
 
Ievadīt vairākās injekcijas vietās, atkarībā no devas lieluma. 
Vienā injekcijas vietā neievadīt vairāk kā pusi no paredzētās devas. 
Lietot vienu – divas reizes 24 stundu laikā. 
 
Pirms lietošanas sakratīt 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOÐANAI  
 
Veicina antibiotiku terapijas efektivitāti, īpaši inficētu, strutojošu, gangrenozu un pūstošu 
procesu gadījumos. 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 
 
Liellopi, cūkas, aitas un kazas: Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas. 
Liellopi, aitas, kazas: Pienam: Nulle dienas. 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C.  
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā un uz iepakojuma. 
Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas 28 dienas. 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Nejaušas ādas vai gļotādu kontaminācijas gadījumā ar Nekro Veyxym, āda jāmazgā ar lielu 
daudzumu ūdens un ziepēm, savukārt gļotāda pamatīgi jāskalo ar ūdeni, lai izvairītos no 
komplikācijām. 
Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. 
Ja Nekro Veyxym deva govīm pārsniedz 0.2 ml/10 kg ķermeņa svara, tad tām novēro 
acīmredzamu muskuļu šūnu destrukciju, teļiem novēro tādu pašu procesu, ja deva pārsniedz 
0.4 ml/10 kg ķermeņa svara. Taču šie procesi sadzīst bez komplikācijām. 
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13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 
ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 
22/10/2008 
 
15. CITA INFORMĀCIJA 
 
Recepšu veterinārās zāles. 
Iepakojuma izmērs: 1 x 50 ml flakonu un 1 x 100 ml flakonu. 
 
Ne visi iepakojuma veidi (izmēri) var tikt izplatīti. 
 


