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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/99/0980 

 

Orbenin EDC 600 mg suspensija ievadīšanai tesmenī govīm 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

Beļģija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Haupt Pharma Latina S.r.L., 

SS 156 Km 47,600  

04100 Borgo San Michele (Latina) 

Itālija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Orbenin EDC 600 mg suspensija ievadīšanai tesmenī govīm 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

Viens injektors satur: 

Aktīvā viela: 

Kloksacilīns ( kloksacilīna benzatīna veidā)    600 mg. 

 

Palīgvielas: stearīnskābe, alumīnija stearāts, šķidrais parafīns/vazelīneļļa. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Pret kloksacilīnu jutīgu ierosinātāju izraisītu tesmeņa infekciju ārstēšanai un jaunas inficēšanās 

novēršanai govīm cietstāves periodā.  

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot laktējošām govīm. 

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

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas. 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
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7. MĒRĶA SUGAS 
 

Govis cietstāves periodā. 

 

 

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

Tūlīt pēc pēdējās slaukšanas pirms cietlaišanas notīrīt un dezinficēt tesmeņa pupus un katrā tesmeņa 

ceturksnī ievadīt viena injektora saturu. Jāizvairās no injektora gala kontaminācijas. Pēc infūzijas 

ieteicams katru pupu iemērkt kādā no apstiprinātajiem pupu dezinfekcijas šķīdumiem. 

Daļēji izlietoti injektori jāiznīcina.  

Vienlaicīga Orbeseal lietošana cietstāves periodā nodrošina papildus aizsardzību pret patogēno 

mikroorganismu, tajā skaitā gramnegatīvo baktēriju, iekļūšanu tesmenī, samazinot klīniskā mastīta 

iespējamību cietstāves periodā un laktācijas sākumā. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Skatīt 8. punktu. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 

Pienam: Nav paredzēts lietošanai govīm, kurām cietstāves periods ir 42 dienas vai īsāks. 

Pienu cilvēku uzturā drīkst lietot tikai, sākot no 96. stundas pēc atnešanās (t. i., 8. slaukšanas reizē, ja 

govi slauc divas reizes dienā). Ja atnešanās notikusi pirms 42. dienas pēc pēdējās ārstēšanas, pienu 

cilvēku uzturā drīkst lietot tikai pēc 42 dienām + 96 stundas pēc pēdējās ārstēšanas dienas. 

 

Gaļai un blakusproduktiem: Ārstēšanas laikā govis nedrīkst nokaut lietošanai cilvēku uzturā. Govis 

drīkst nokaut  lietošanai cilvēku uzturā tikai 28 dienas pēc pēdējās ārstēšanas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā uz iepakojuma pēc EXP. 

Injektorus drīkst izmantot tikai vienu reizi. Daļēji izlietoti injektori jāiznīcina. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

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

Kad vien iespējams, zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem. 

 

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

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

paaugstinātas jutības reakcijas (alerģiju). Paaugstinātā jutība pret penicilīniem var izraisīt 

antibakteriālo rezistenci pret cefalosporīniem un otrādi. Reizēm var novērot  nopietnas alerģiskās 

reakcijas pret šīm vielām. 

 

Personām ar pastiprinātu jutību pret kloksacilīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām 

zālēm. 

Ar šīm zālēm jāstrādā  ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no saskares, ievērojot visus ieteiktos piesardzības 

pasākumus. 
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Ja rodas izsitumi uz ādas pēc šo veterināro zāļu lietošanas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību 

un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja rodas tādi nopietni simptomi kā 

sejas, lūpu un acu pietūkums, vai apgrūtināta elpošana, nepieciešams nekavējoties meklēt neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. 

 

Pēc šo zāļu lietošanas mazgāt rokas. 

 

 

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. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

05/2016 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 


