
 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0445 

 

Pen & Strep 

suspensija injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, cūkām 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Norbrook Laboratories Limited 

Station Works 

Newry 

Co.Down, BT35 6JP 

Ziemeļīrija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Pen & Strep suspensija injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, cūkām 

 

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (-AJĀM) VIELU (-ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM   

 

Aktīvās vielas: 

Prokaīna penicilīns  200 mg/ml 

Dihidrostreptomicīna sulfāts 250 mg/ml 

  

4. INDIKĀCIJAS 

 

Liellopiem zirgiem, aitām un cūkām sistēmisku infekciju ārstēšanai, kuras ierosina pret penicilīnu 

un/vai streptomicīnu jutīgi mikroorganismi, ieskaitot: 

 

 Arcanobacterium(Trueperella) pyogenes 

 Erysipelothrix rhusiopathiae 

 Klebsiella pneumoniae 

 Listeria spp 

 Manheimia haemolytica 

 Pasteurella multocida 

 Staphylococcus spp ( penicilināzi neproducējošie) 

 Streptococcus spp 

 Salmonella spp 

 

Jutīgu mikroorganismu izraisītas sekundāras bakteriālas infekcijas profilaksei, kuras primārais 

cēlonis ir vīrusu infekcija  
 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Aizliegts lietot aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

Nelietot, ja konstatēta hipersensitivitāte pret penicilīniem. 
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6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Zīdējsivēniem un nobarojamām cūkām šī produkta ievadīšana reizēm var izraisīt īslaicīgu drudzi, 

vemšanu, trīcēšanu, apātiju un kustību koordinācijas traucējumus. 

Zirgiem intramuskulāras injekcijas vietā var novērot pārejošu lokālu pietūkumu. 

 

Pen & Strep var lietot dzīvniekiem grūsnības un laktācijas laikā. Ir ziņots ,ka grūsnām 

sivēnmātēm un jauncūkām novēroti izdalījumi no vulvas, kas varētu būt saistīti ar iespējamu 

abortu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Liellopi, zirgi, aitas, cūkas. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Pirms lietošanas saskalināt. 

Lietot dziļai intramuskulārai injekcijai. 

Ieteicamā dienas deva ir 8 mg prokaīna penicilīna un 10 mg dihidrostreptomicīna sulfāta uz kg 

ķermeņa vara, kuru iegūst ievadot 1 ml Pen & Strep uz 25 kg ķermeņa svara. Devu aplicē vienu 

reizi dienā, līdz trīs dienām pēc kārtas. Maksimālā deva vienā injekcijas vietā nedrīkst pārsniegt 

15 ml zirgiem, 6 ml liellopiem, 3 ml aitām, un 1.5 ml cūkām. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Rūpēties, lai netiktu pārsniegta ieteicamā deva. Aminoglikozīdiem ir šaurāks drošības slieksnis  

nekā beta-laktāma grupas antibiotikām. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 

Nelietot aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.  

Liellopiem: Pienam: 60 stundas. 

Gaļai un blakusproduktiem: liellopiem-23 dienas, cūkām -18 dienas, aitām -31 diena. 

Nelietot zirgiem, kuru gaļu paredzēts lietot cilvēku uzturā. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Sargāt no gaismas. 

Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas 28 dienas. 

Neizlietotās veterinārās zāles iznīcināt! 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt hipersensitivitāti (alerģiju), kas seko pēc injekcijas, 

inhalācijas, norīšanas vai saskarsmes ar ādu. Hipersensitivitāte pret penicilīniem var radīt 
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krustenisko reakciju pret cefalosporīniem, un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas 

alerģiskas reakcijas. 

 

1. Personām, ar pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm 

veterinārajām zālēm. 

2.Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus. 

3. Ja pēc lietošanas novērojami tādi simptomi, ka ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko 

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Sejas, lūpu vai acu 

pietūkums vai apgrūtināta elpošana ir daudz nopietnāki simptomi, tādēļ nepieciešama 

neatliekama medicīniska palīdzība. 

Pēc lietošanas mazgāt rokas. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM  

VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām bīstamiem 

atkritumiem. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

PĀRSKATĪTA 
 

07/2012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

Stikla flakoni 50 ml un 100 ml. 

 

 


