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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/98/0806 

Norocillin 300 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem, aitām, cūkām 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited 

Rossmore Industrial Estate 

Monaghan 

Īrija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Norbrook Manufacturing Ltd. 

Rossmore Industrial Estate 

Monaghan 

Īrija 

 

Norbrook Laboratories Limited 

Station Works, Newry 

Co. Down, BT35 6JP 

Lielbritānija 

 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  

 

Norocillin 300 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem, aitām, cūkām 

Procaine benzylpenicillin 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Aktīvā viela: 

Prokaīna benzilpenicilīns 300 mg/ml 

 

Palīgviela(s): 

Metilhidroksibenzoāts 1,12 mg/ml 

Etilhidroksibenzoāts 0,23 mg/ml  

Propilhidroksibenzoāts 0,16 mg/ml  

 

Sterils, balts šķīdums. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Liellopiem, aitām, cūkām pret penicilīnu jutīgu ierosinātāju izraisītu sekojošu sistēmisku infekcijas 

slimību ārstēšanai: sarkanguļa; nabas un locītavu infekcijas; elpceļu infekcijas, t.sk. pneimonija, 

atrofiskais rinīts; listerioze; septicēmija; uroģenitālo orgānu infekcijas; sekundāra bakteriālā infekcija 

vīrusu izraisītu slimību gadījumā. 
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5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Neievadīt intravenozi vai intratraheāli.  

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīnu vai pret kādu no palīgvielām.  

Nelietot mazajiem grauzējiem, tādiem kā jūrascūciņas, smilšu peles un kāmji. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Zīdējsivēniem un nobarojamām cūkām zāļu lietošana var izraisīt pārejošu drudzi, vemšanu, trīcēšanu, 

apātiju un kustību koordinācijas traucējumus.  

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi, aitas, cūkas. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES  

 

Dziļām intramuskulārām injekcijām.  

Ieteicamā deva: 10 mg / kg ķermeņa svara (1ml/30 kg) vienu reizi dienā 3 - 5 dienas. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Saskalināt flakonu pirms lietošanas. 

Nepārsniegt noteiktās devas. Lai nodrošinātu atbilstošu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas  

precīzāk, lai novērstu pārāk mazas devas ievadīšanu. 

Ievērot vispārpieņemtos aseptikas pasākumus. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

 

Liellopi: 

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas. 

Pienam: 84 stundas. 

Aitas: 

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas. 

Nelietot aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

Cūkas: 

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Sargāt no gaismas. Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C). 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.  

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP. 
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12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

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

Kad vien iespējams, šīs zāles vajadzētu lietot, pamatojoties uz baktēriju jutības testu rezultātiem.  

Veicot injekciju, jāievēro vispārpieņemtie aseptikas pasākumi. 

 

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

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

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

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

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

šīm veterinārajām zālēm. 

2. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus. 

3. Ja pēc zāļu pielietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt 

medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

Sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana ir daudz nopietnāki simptomi, tādēļ 

nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. 

Mazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā. Tomēr grūsnām sivēnmātēm un jauncūkām iespējami 

izdalījumi no vulvas, kas ir saistīti ar abortu. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Penicilīniem ir pierādīta plaša drošuma robeža. 

 

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 atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 

 

05/2019 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

In vitro testi uzrādīja jutību sekojošiem ierosinātājiem: Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix 

rhusiopathiae, Listeria, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, penicilināzi neproducējošie 

stafilokoki un Streptococcus spp. 

 

Flakons pa 50 ml un 100 ml. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 


