
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0389 

Oestrophan inj. ad us. vet. 250 µg/ml šķīdums injekcijām govīm, telēm, sivēnmētēm, ķēvēm 
 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 

Bioveta a.s., 

Komenskeho 212, 

683 23 Ivanovice na Hane, 

Čehijas republika 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Oestrophan inj. ad us. vet. 250 µg/ml šķīdums injekcijām govīm, telēm, sivēnmētēm, ķēvēm 
Cloprostenol 

 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

1 ml satur - 

Aktīvā viela: (±)-kloprostenols – 250 µg (kā nātrija sāls) 

Palīgvielas: citronskābe, nātrija hidroksīds, hlorkrezols, ūdens injekcijām  

  

4. INDIKĀCIJAS 

 

Biotehnoloģiskiem mērķiem 

govīm, telēm - meklēšanās sinhronizācijai un ierosināšanai; 

sivēnmātēm - atnešanās ierosināšanai; 

ķēvēm - normālas vai patoloģiskas grūsnības pārtraukšanai (pirmajā grūsnības pusē) 

 

Terapeitiskiem mērķiem: 

Govīm: 

Olnīcu funkcionālo traucējumu, pēcdzemdību anestrus (telēm: klusā meklēšanās, neregulārs 

dzimumcilks, agrīnā augļa nāve, anestrus laktācijas laikā, viltus grūsnības pārtraukšana). 

Dzemdes slimības pēcdzemdību periodā, endometrīts, piometra, normālas vai patoloģiskas 

grūsnības pārtraukšanai pirmajā grūsnības pusē, folikulārās cistas kombinētai terapijai (10. 

dienā pēc HCG         (humānais horiongonadotropīns) vai LHRH (luteinizējošā hormona 

atbrīvojošais hormons) aplikācijas, ja novērota pozitīva olnīcu reakcija), dzemdību 

ierosināšanai. 

Ķēvēm: 

Anestrus (klusā meklēšanās, persistējoša diestrus fāze, embrionāla nāve, ar laktāciju saistīts 

anestrus, pseidogrūsnības pārtraukšana). Normālas vai patoloģiskas grūsnības pārtraukšanai 

(pirmajā grūsnības pusē). 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Produktu nedrīkst lietot grūsniem dzīvniekiem, ja vien nav vēlams ierosināt dzemdības vai 

abortu. 

 

 

 



6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Govis, teles, sivēnmātes, ķēves. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

 

Meklēšanās sinhronizācijai 

Govīm: 

ievadīt 2 ml (500 µg aktīvās vielas) divas reizes ar 10 dienu intervālu. Pirmo devu ievada 

jebkurā dzimumcikla fāzē ( govīm 40-60 dienas pēc dzemdībām). Otro devu ievada 11. dienā 

pēc pirmās aplikācijas. Apsēklošanu veic neatkarīgi no meklēšanās pazīmēm 14. dienā ( t.i. 

72-76 stundas pēc otrās injekcijas) un atkārto 15. dienā. Pirms lietošanas meklēšanās 

sinhronizācijai, dzīvniekiem jāveic dzimumorgānu izmeklēšana. Telēm jānovērtē 

dzimumorgānu fizioloģiskais stāvoklis un dzimumbriedums. 

 

Olnīcu funkcionālie traucējumu gadījumos 

Govīm: 

ievadīt 2 ml preparāta. Apsēklošanu veic pēc pirmām meklēšanās pazīmēm. Ja meklēšanos 

nenovēro, aplikāciju atkārto 11. dienā pēc pirmās injekcijas un apsēklošanu veic pēc 72-76 

stundām. 

Folikulāro cistu gadījumos - aplicē vienreizēju devu 2 ml, bet ne ātrāk kā 10. dienā pēc HCG 

vai LHRH lietošanas. Meklēšanās pazīmes parādās 3.dienā pēc Oestrophan inj. ad us. vet 

lietošanas. 

 

Dzemdes slimības pēcdzemdību periodā 

Govīm: 

ievadīt 2 ml ( ja nepieciešams, ārstēšanu papildina ar putas radošiem un/vai skalojamiem 

līdzekļiem intrauterīnai ievadīšanai); atkārtoti injicē 11. dienā, un veiksmīgas dzemdes 

sanācijas nobeigumā- apsēklošanu veic divas reizes - 14. un 15. dienā. 

 

Grūsnības pārtraukšanai, dzemdību ierosināšanai 

Govīm: ievadīt 2 ml preparāta ( turpmākā terapija ir atkarīga no klīniskā stāvokļa). 

Sivēnmātēm: ievadīt 0.7 ml ( 0.175 mg aktīvās vielas) sākot ar 111. grūsnības dienu. Vairumā 

gadījumu dzemdības sākas 40 stundu laikā pēc aplikācijas, visbiežāk 24-35 stundu laikā. 

 

Ķēvēm: ievadīt vienreizēju devu 1.0 ml ( 0.250 mg aktīvās vielas) 5.-13. dienā pēc 

meklēšanās. Optimālais pārošanas laiks: 4.-6. dienā pēc aplikācijas. 

 

Lietošanas veids: 

Govīm: intramuskulāri vai submukozā, lietojot pusi devas. 

Sivēnmātēm, ķēvēm: intramuskulāri. 
 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Skat. 8. punktu. 

. 

 



10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  
 

Ierobežojumu periods:  

Gaļai un subproduktiem: 24 stundas. 

Pienam: Nulle dienas. 

Nelietot zirgiem, no kuriem iegūto gaļu paredzēts lietot pārtikā. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Uzglabāt sausā vietā, temperatūrā līdz 25C. 

Sargāt no gaismas. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Ar šīm veterinārajām zālēm nedrīkst strādāt grūtnieces! 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM 

ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo 

aktu prasībām. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS  INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

04/2011 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 


