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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0444 

 

Norodine 24 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības turētājs un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Norbrook Laboratories Limited 

Station Works 

Newry BT35 6JP 

Ziemeļīrija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Norodine 24 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām suņiem un kaķiem 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS   

 

1 ml šķīduma satur: 

Aktīvās vielas: 

Trimetoprims 40 mg  

Sulfadiazīns   200 mg 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Akūtu, subakūtu un hronisku bakteriālas izcelsmes infekcijas slimību ārstēšanai zirgiem, govīm, 

cūkām, suņiem un kaķiem. Darbības spektrs ietver gan gramnegatīvas, gan grampozitīvas baktērijas, 

t.sk., streptokokus, stafilokokus, Actinobacilli, Actinomycae, salmonelas, pasterelas, pneimokoki, 

Proteus, E. coli, korinebaktērijas, Vibrio, Bordetella, Brucella, Klebsiellae un Haemophilae. Var lietot 

dzīvniekiem, kuriem ir izveidojusies antibiotiku rezistence. Bakteriālas izcelsmes elpceļu infekcijas, 

t.sk., rinīts, pneimonija, bronhīts un sekundāra bakteriāla infekcija pie vīrusu izraisītas infekcijas, tādas 

kā vīrusu pneimonija vai mikoplazmu infekcija. Urogenitālā trakta infekcijas (cistīts, vaginīts, uretrīts, 

nefrīts un metrīts) un gremošanas trakta infekcijas (t.sk., neonatālā diareja un salmoneloze). Citas 

infekcijas, t.sk., starppirkstu nekrobakterioze, smags mastīts, bakteriāla agalaktija sivēnmātēm un acu, 

ausu un mutes dobuma infekcijas. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Norodine 24 drīkst ievadīt tikai norādītajā veidā. Neievadīt intraperitoneāli, intraarteriāli vai 

intratraheāli. 

Nelietot, ja dzīvniekiem konstatēta pastiprināta jutība pret sulfonamīdiem, smagi aknu parenhīmas 

bojājumi vai asins diskrāzija. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Retos gadījumos pēc potencētu sulfonamīdu saturošu zāļu ievadīšanas iespējams anafilaktiskais šoks, 

iespējami letāls, sevišķi pēc intravenozas injekcijas.  

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu, 

informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Zirgi, liellopi, cūkas, suņi un kaķi. 
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8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES  
 

Liellopiem un cūkām: 

Ieteicamā deva ir 15 mg aktīvās vielas uz kg ķermeņa svara (1 ml uz 16 kg ķermeņa svara) 

intramuskulāri vai lēni intravenozi. 

Norodine 24 var ievadīt intravenozi, kad nepieciešams ātri sasniegt trimetoprima un sulfadiazīna 

līmeni asinīs. 

 

Zirgiem: 

Ieteicamā deva ir 15 mg aktīvās vielas uz kg ķermeņa svara (1 ml uz 16 kg ķermeņa svara) lēni 

intravenozi. 

 

Suņiem un kaķiem: 

Ieteicamā deva ir 30 mg aktīvās vielas uz kg ķermeņa svara (1 ml uz 8 kg ķermeņa svara) tikai 

subkutāni. 

Ieteicamā injekcijas vieta suņiem ir āda skausta apvidū. 

 

Vieglākos gadījumos, vienreizēja injekcija var būt pietiekama, bet smagākās infekcijas gadījumā 

ārstēšanu turpina 2 dienas pēc simptomu izzušanas, maksimāli 5 dienas pēc kārtas. 

Jālieto atbilstoši graduēta šļirce, lai precīzi ievadītu pareizo devu, tas ir sevišķi svarīgi, kad injicē 

mazas devas. 
 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Ārstēšanas laikā dzīvniekam jābūt brīvi pieejamam dzeramajam ūdenim pietiekamā daudzumā.   

 

Nelietot zirgiem, kuriem konstatēta anestēzijas vai sedatīvo līdzekļu izraisīta sirds aritmija.   

 

Retos gadījumos pēc potencētu sulfonamīdu saturošu zāļu ievadīšanas iespējams anafilaktiskais šoks, 

iespējami letāls, sevišķi pēc intravenozas injekcijas. Veterinārārstam jāpatur prātā šī iespējamība 

injekcijas laikā. Pirms intravenozas ievadīšanas preparātu sasildīt līdz ķermeņa temperatūrai! 

Intravenoza injekcija jāveic lēni un nekavējoties jāpārtrauc, ja parādās pastiprinātas jūtības simptomi, 

un jāuzsāk pretšoka terapija.   

 

Rīkoties uzmanīgi, lai novērstu nejaušu (gadījuma rakstura) pašinjicēšanu. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 

Liellopiem: gaļai un blakusproduktiem: 12 dienas, 

    pienam: 48 stundas. 

 

Cūkām: gaļai un blakusproduktiem: 20 dienas. 

 
Zirgiem: Nelietot zirgiem, kuru gaļu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. Sargāt no sasalšanas. Sargāt no gaismas. 

Produkta kristalizēšanos zemā temperatūrā var novērst viegli sasildot. 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc EXP. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 
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Pirms intravenozas ievadīšanas zāles sasildīt līdz ķermeņa temperatūrai! Intravenoza injekcija jāveic 

lēni un nekavējoties jāpārtrauc, ja parādās pastiprinātas jutības simptomi, un jāuzsāk pretšoka terapija.  

Ārstēšanas laikā dzīvniekam jābūt brīvi pieejamam dzeramajam ūdenim pietiekamā daudzumā.  

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Rīkoties uzmanīgi, lai novērstu nejaušu (gadījuma rakstura) pašinjicēšanu. 

Pēc lietošanas mazgāt rokas. 

Sulfonamīdi pēc injicēšanas, ieelpošanas, nejaušas nonākšanas gremošanas traktā vai saskares ar ādu 

var radīt hipersensitivitāti (alerģisku reakciju). Pastiprināta jutība pret sulfonamīdiem var radīt 

krustenisko reakciju pret citām antibiotikām. Alerģiskās reakcijas pret šīm vielām reizēm var būt 

nopietnas.  

1. Personām ar pastiprinātu jutību pret sulfonamīdiem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm 

veterinārajām zālēm. 

2. Ja pēc saskares ar zālēm parādās tādi simptomi kā ādas izsitumi, vērsieties pie ārsta un 

uzrādiet šo zāļu aprakstu.  

 

Grūsnība un laktācija: 

Nav zināmas kontrindikācijas Norodine 24 lietošanai grūsnības un laktācijas laikā.  

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Nelietot zirgiem, kuriem konstatēta anestēzijas vai sedatīvo līdzekļu izraisīta sirds aritmija. Šāda sirds 

aritmija var tikt saistīta ar noteiktu anestēzijas vai sedācijas zāļu lietošanu.  

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Pārdozēšanas gadījumā specifiskas ārstēšanas nav. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

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

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

12/2016 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Norodine 24 tiek izplatīts 50 ml un 100 ml dzintarkrāsas II tipa stikla flakonos, kas aizvākoti ar nitrila 

gumijas aizbāzni.  

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 


