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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/98/0813 

 

Opticlox eye ointment 167 mg/g acu ziede liellopiem, aitām, zirgiem, suņiem, kaķiem 

 

 

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: 

Norbrook Laboratories Limited 

Station Works 

Newry BT35 6JP 

Ziemeļīrija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Opticlox eye ointment 167 mg/g acu ziede liellopiem, aitām, zirgiem, suņiem, kaķiem 

Cloxacillin 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Katra 5g šļirce satur: 

Aktīvā viela: 

Kloksacilīns (kloksacilīna benzatīna veidā)       835 mg. 

 

Viendabīga, sterila ziede oftalmoloģiskai lietošanai. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Staphylococcus spp. un Bacillus spp. ierosinātu acu infekciju ārstēšanai liellopiem, aitām, zirgiem, 

suņiem un kaķiem. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nav. 

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

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav. 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā  

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Liellopi, aitas, zirgi, suņi, kaķi. 
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8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES  
 

Tikai ārīgai lietošanai acīs.  

Atvilkt apakšējo acs plakstiņu un apakšējā konjunktīvas maisiņā vienmērīgi iespiest ziedi.  

Parasti pietiek ar vienu lietošanas reizi, bet, ja nepieciešams, ārstēšanu var atkārtot pēc 48-72 stundām. 

 

Devas:  

Liellopiem, zirgiem: aptuveni 5-10 cm ziedes katrā acī; 

Aitām:   aptuveni 5 cm ziedes katrā acī;  

Suņiem, kaķiem: aptuveni 2 cm ziedes katrā acī. 

 

Gadījumos, ja inficēta ir viena acs,  ieteicams ārstēt abas acis, lai novērstu krustenisko infekciju. Lai 

novērstu infekcijas pārnešanu, ziedi vispirms aplicē veselajā acī. Vienu šļirci izmanto viena dzīvnieka 

ārstēšanai. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Tikai ārīgai lietošanai acīs.  

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Gaļai, blakusproduktiem un pienam: nulle dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Šļirce jāizmanto tikai vienu reizi. Daļēji izlietotas šļirces ir jāizmet. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Brīdinājumi lietotājam - jutība pret penicilīniem/cefalosporīniem:  

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

pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Paaugstināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko 

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

reakcijas. 

1. Personām, ar 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. Ja 

novērojami tādi simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas ir 

daudz nopietnāki simptomi, nepieciešama tūlītēja neatliekama medicīniskā palīdzība. 

 

Mazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 
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14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

05/2016 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Opticlox eye ointment tiek izplatīts kartona kārbās pa 4 x 5 g šļirces. 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 


