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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/DCP/17/0034 

Ophtaclin vet 10 mg/g acu ziede suņiem, kaķiem un zirgiem  

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks  

Le Vet Beheer B.V. 

Wilgenweg 7 

3421 TV Oudewater,  

Nīderlande 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Produlab Pharma B.V. 

Forellenweg 16 

4941 SJ Raamsdonksveer 

Nīderlande 
 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Ophtaclin vet 10 mg/g acu ziede suņiem, kaķiem un zirgiem. 

Chlortetracycline hydrochloride 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Viens grams satur: 

 

Aktīvās vielas: 

Hlortetraciklīna hidrohlorīds 10,0 mg 

(atbilst 9,3 mg hlortetraciklīna) 

 

Iedzeltena vai dzeltena viendabīga ziede 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Keratīta, konjunktivīta un blefarīta ārstēšanai, ko izraisījušas pret hlortetraciklīnu jutīgas baktērijas 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp. un/vai Pseudomonas spp.   

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

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

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas. 

Ja novērojat jebkuras blakus parādības vai pēc Jūsu domām zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet 

par to savu veterinārārstu. 

 

 

 

 

 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/c4881
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7. MĒRĶA SUGAS 
 

Suņi, kaķi un zirgi. 

 

 
 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA   
 

Tikai okulārai lietošanai. 
 

Zirgi: ieklāt 2-3 cm ziedes (atkarībā no dzīvnieka lieluma) konjunktīvas maisiņā 4 reizes dienā 5 

dienas. Ja pēc 3 dienu ārstēšanas klīniska uzlabošanās nav novērojama, jāapsver alternatīvas terapijas 

uzsākšana. 

Suņi un kaķi: ieklāt 0,5-2 cm ziedes (atkarībā no dzīvnieka lieluma) konjunktīvas maisiņā 4 reizes 

dienā 5 dienas. Ja pēc 3 dienu ārstēšanas klīniska uzlabošanās nav novērojama, jāapsver alternatīvas 

terapijas uzsākšana. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena. 

Nav reģistrēts lietošanai ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tūbiņas atvēršanas: 14 dienas 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc "EXP".  

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu. 

 
 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem 

Tā kā pret tetraciklīnu rezistentu baktēriju rašanās iemesli ir dažādi (laiks, ģeogrāfiski), kad vien 

iespējams, zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem. 

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

 

Zāļu lietošana, neievērojot zāļu aprakstā sniegtos norādījumus, var palielināt pret hlortetraciklīnu 

rezistento baktēriju pārsvaru un iespējamās krusteniskās rezistences dēļ samazināt ārstēšanas 

efektivitāti, lietojot citus tetraciklīnus.  

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai 

Lietošanas laikā ir jāizvairās no  tiešas saskares ar ādu, jo iespējama sensibilizācija un/vai pastiprinātas 

jutības reakcijas. Lietojot šīs zāles, jāizmanto gumijas cimdi.  
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Gadījumā, ja notiek saskare ar ādu, nomazgāt skarto ādu ar ūdeni un ziepēm. Ja pēc saskares ar zālēm 

jums parādās tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt 

lietošanas instrukciju vai  iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

 

Lietošana grūsnības vai laktācijas laikā 

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Lietot tikai pēc ārstējošā 

veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi 

Nav pieejami dati. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti) 

Nav pieejami dati. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai 
kopā ar sadzīves atkritumiem. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām 
veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

07/2017 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Ar epoksīdveķiem lakota alumīnija tūbiņa, kas satur 5 g, ar ABPE kanili un uzskrūvējamu vāciņu. 
Viena tūbiņa kartona kārbā. 
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 


