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1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 
ADRESE, JA DAŽĀDI 
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Mekuvej 9 
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Dānija 

 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 

Perlutex 5 mg tabletes suĦiem un kaėiem. 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  
 

Katra tablete satur: 
Akt īvā viela:  
Medroksiprogesterona acetāts 5 mg 
 
Palīgvielas:  
Laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, talks, želatīns, magnija stearāts 

 
4. INDIK ĀCIJAS 
 

Ilgstošai estrus aizkavēšanai kaėiem. Īslaicīgai estrus pārtraukšanai suĦiem. 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā 
− Dzimumnenobriedušiem dzīvniekiem. 
− Grūsnības laikā vai, ja ir iespējama grūsnība. 
− SuĦiem un kaėiem ar reproduktīvām patoloăijām vai, ja vēsturē ir dzimumcikla 

patoloăija vai nosliece uz piometrai līdzīgu stāvokli. 
− Nedrīkst lietot laktējošām kaėenēm. 
− SuĦiem un kaėiem ar aknu vai aizkuĦăa dziedzera slimībām. 
− SuĦiem vai kaėiem ar diabetes mellitus un/vai akromegāliju. 
− Perlutex nedrīkst lietot ilgstošai ārstēšanai dzīvniekiem proestrus, estrus vai 

metaestrus laikā, jo tas var palielināt cistozās endometrija hiperplāzijas risku, it 
īpaši vecākiem dzīvniekiem. 

− SuĦiem un kaėiem ar reproduktīvā trakta vai citu ėermeĦa daĜu audzēju 



 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Pēc ilgstošas terapijas ar MPA var attīstīties virsnieru garozas, aizkuĦăa dziedzera un 
aknu patoloăijas.  
 
Ārstēšanas sākumā un īslaicīgi var tikt novērotas šādas blakusparādības: 
− Palielināta ēstgriba un svara pieaugums. Ja nepieciešams, ir jāregulē barības 

uzĦemšana. 
− Uzvedības izmaiĦas. 
− Piena dziedzeru attīstību. 

 
Ja novērojat kādas blakusparādības, lūdzam par tām ziĦot savam veterinārārstam. 

 
7. MĒRĖA SUGAS 
 

SuĦi un kaėi 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 

Īslaicīga estrus pārtraukšana suĦiem: 
2 tabletes 3-4 dienas, pēc tam 1 tablete 12-14 dienas. Devu dubulto suĦiem ar ėermeĦa 
svaru virs 15 kg. 
 
Ilgstoša estrus aizkavēšana kaėiem: 
1 tablete nedēĜā.  

 
Iekšėīgai lietošanai. 

 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Dažām kaėenēm var būt grūti noteikt anestrus un diestrus, un tas var tikt kĜūdaini 
sajaukts ar agrīnu grūsnību. Tāpēc var būt nepieciešams izolēt kaėeni vienų estrus 
periodu, lai pārliecinātos, ka lietošana tiek uzsākta diestrus laikā.  
 
Ja estrus kucei ir bijis pārtraukts ar Perlutex tabletēm, tad nākošais estrus parasti sākas 
nedaudz ātrāk kā normāli sagaidāms. Kaėenēm estrus pēc Perlutex tablešu lietošanas 
pārtraukšanas sākas dažādos laikos. 

 
10. IZDAL ĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA 

 
Nav piemērojams. 

 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C! 
 
Nelietot, ja beidzies uz kartona kārbiĦas norādītais derīguma termiĦš! 

 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 



Retos gadījumos var novērot estrus nepareiza lietošanas laika vai nepareizas devas 
ievadīšanas dēĜ. 
Ja estrus kucei ir bijis pārtraukts ar Perlutex® tabletēm, tad nākošais estrus parasti sākas 
nedaudz ātrāk kā normāli sagaidāms. Kaėenēm estrus pēc Perlutex® tablešu lietošanas 
pārtraukšanas sākas dažādos laikos.  
 
Ilgstoša ārstēšana ir jāpārtrauc ar periodu bez ārstēšanas, lai novērstu virsnieru garozas, 
piena dziedzeru, aizkuĦăa dziedzera un aknu patoloăijas, kas var attīstīties pēc 
nepārtrauktas MPA lietošanas. 
Izvairīties no pēkšĦas lietošanas pārtraukšanas. Ja notikusi pēkšĦa pārtraukšana, 
dzīvnieks ir rūpīgi jānovēro, jo iespējams glikozes nepanesība un virsnieru 
nepietiekamība.  
Vecākiem dzīvniekiem ir ieteicams novērot uz glikozūriju, kas saistīta ar diabetes 
mellitus un/vai akromegāliju. 
 

 Ja Perlutex tabletes ir pielietojis cilvēks, šai personai jāgriežas pie ārsta.  
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 

ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo 
normatīvo aktu prasībām. 

 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS  INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 

22/11/2010 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 

Recepšu veterinārās zāles 
 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar 
reăistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 
Latvija: 
AS „Dimela Veta Latvija”  
Tel: +371 67610001 
office@dimelaveta.lv 

 


