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LIETOŠANAS 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 īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Veyx-Pharma GmbH 

Söhreweg 6 

34639 Schwarzenborn 

Vācija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Nekro Veyxym suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, aitām un kazām 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

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. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Liellopi, cūkas, aitas un kazas: 

Sekojošu infekcijas slimību, kuras norisinās ar eksudāciju, papildu ārstēšanai – plaušu, 

tesmens, nagu infekcijas, artrīts, pēcdzemdību slimības, flegmona, panarīcijs, aktinomikoze, 

papilomatoze, kā arī audzēji pirms- un pēcoperācijas stadijās. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no 

palīgvielām.  

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Lokālā reakcija, ko izraisa Nekro Veyxym, izveidojas par iedarbīgu sistēmisku nespecifiskās 

rezistences aktivizāciju, kas izpaužas kā drudzis un vidējs iekaisums injekcijas vietā.  

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi, cūkas, aitas un kazas. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES 

 

Intramuskulārām injekcijām. 

 



 2 

Deva 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. 

Maksimālā deva vienā injekcijas vietā: 

Liellopiem: 20 ml. 

Cūkām: 10 ml. 

Aitām un kazām: 3 ml.   

 

Lietot vienu līdz divas reizes 24 stundu laikā. 
Nepārsniegt kopējo Nekro Veyxym devu 0,8 ml/10 kg ķermeņa svara. 

 

Pirms lietošanas flakonu saskalināt. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Nav. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 

 

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 marķējumā un uz 

iepakojuma. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas 28 dienas. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Devu 0,8 ml Nekro Veyxym / 10 kg ķermeņa svara nedrīkst pārsniegt, jo var rasties 

nopietna muskuļu šūnu destrukcija. 
 

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

ārstēšanai: 

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai gļotādām, skarto ādu mazgāt ar lielu daudzumu ūdens 

un ziepēm, savukārt skarto gļotādu skalot ar lielu daudzumu ūdens, lai izvairītos no 

komplikācijām. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Veicina antibiotiku terapijas efektivitāti, īpaši inficētu, strutojošu, gangrenozu un pūstošu 

procesu gadījumos. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

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 



 3 

izteiktu lokālu iekaisumu. Gan lokāla iekaisuma reakcija, gan sāpju reakcija ir savstarpēji 

saistītas ar lietošanas biežumu un devu.  

 

Nesaderība: 

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām 

veterinārajām zālēm.  

 

 

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.  

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

02/2018 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Iepakojuma izmērs: 1 x 50 ml flakonu un 1 x 100 ml flakonu. 

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 


