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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0296 

Perlutex 5 mg tabletes suņiem un kaķiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, 

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

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Dechra Veterinary Products A/S 

Mekuvej 9 

7171 Uldum 

Dānija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Dales Pharmaceuticals Limited 

Snaygill Industrial Estate 

Keighley Road 

Skipton 

North Yorkshire 

BD23 2RW 

Lielbritānija 

 

Recipharm Limited 

Vale of Bardsley 

Ashton-under-Lyne 

Lancashire 

OL7 9RR 

Lielbritānija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Perlutex 5 mg tabletes suņiem un kaķiem 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

Viena tablete satur: 

 

Aktīvā viela:  

Medroksiprogesterona acetāts 5 mg 

 

Palīgvielas:  

Laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, talks, želatīns, magnija stearāts. 

 

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

Ilgstošai meklēšanās (estrus) aizkavēšanai kaķiem. 

Īslaicīgai meklēšanās (estrus) pārtraukšanai suņiem.   
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5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Perlutex tabletes nedrīkst lietot: 

− Dzimumbriedumu nesasniegušiem dzīvniekiem. 

− Grūsnības laikā vai, ja iespējams, ir iestājusies grūsnība. 

− Reproduktīvās sistēmas patoloģiju gadījumā vai, ja slimības vēsturē ir dzimumcikla patoloģija, vai 

ja ir nosliece uz piometrai līdzīgu stāvokli. 

− Laktējošām kaķenēm. 

− Suņiem un kaķiem ar aknu vai aizkuņģa dziedzera slimībām. 

−  Suņiem un kaķiem ar diabetes mellitus un/vai akromegāliju. 

− Ilgstošai ārstēšanai dzīvniekiem pirms vai pēc meklēšanās vai meklēšanās laikā, jo tas var 

palielināt cistoza endometrija hiperplāzijas risku, it īpaši vecākiem dzīvniekiem. 

− Dzīvniekiem, kuriem konstatēts audzējs. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Pēc ilgstošas MPA (medroksiprogesterona acetāta) lietošanas var attīstīties virsnieru garozas, aizkuņģa 

dziedzera un aknu patoloģijas.  

Pēc lietošanas pirms meklēšanās vai meklēšanās laikā var novērot endometrija izmaiņas.  

Ārstēšanas sākumā īslaicīgi var tikt novērotas šādas blakusparādības: 

• Palielināta ēstgriba un svara pieaugums. Ja nepieciešams, ir jāregulē barības uzņemšana. 

• Uzvedības izmaiņas. 

• Piena dziedzeru palielināšanās. 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Suņi un kaķi. 

 

 

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

 

Iekšķīgai lietošanai. 

 

Īslaicīgai meklēšanās pārtraukšanai kucēm: 

2 tabletes 3-4 dienas, pēc tam 1 tablete 12-14 dienas. Devu dubulto kucēm ar ķermeņa svaru vairāk par 15 

kg. 

 

Ilgstošai meklēšanās aizkavēšanai kaķenēm: 

1 tablete nedēļā.  

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Dažām kaķenēm var būt grūti noteikt anestrus un diestrus, un tas var tikt kļūdaini sajaukts ar agrīnu 

grūsnību. Tāpēc var būt nepieciešams izolēt kaķeni vienu meklēšanās periodu, lai pārliecinātos, ka lietošana 

tiek uzsākta diestrus laikā. 

Ja meklēšanās kucei ir bijusi pārtraukta, lietojot Perlutex tabletes, tad nākamā meklēšanās parasti sākas 

nedaudz ātrāk, kā sagaidāms. Kaķenēm pēc Perlutex tablešu lietošanas pārtraukšanas, meklēšanās var sākties 

ar dažādu intervālu.   
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10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Nav piemērojams. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLabāšanaS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C. 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 

Pēc ilgstošas Perlutex lietošanas, to uzņemšana uz laiku ir jāpārtrauc, lai novērstu virsnieru garozas, piena 

dziedzeru, aizkuņģa dziedzera un aknu patoloģijas, kas var attīstīties pēc nepārtrauktas MPA 

(medroksiprogesterona acetāta) lietošanas. 

Izvairīties no pēkšņas šo veterināro zāļu lietošanas pārtraukšanas. Ja veterināro zāļu lietošana pārtraukta 

pēkšņi, dzīvnieks ir rūpīgi jānovēro, jo iespējama glikozes nepanesamība un virsnieru nepietiekamība.  

Vecākus dzīvniekus ir ieteicams novērot vai neparādās glikozūrija, kas saistīta ar diabetes mellitus un/vai 

akromegāliju. 

Pēc meklēšanās pārtraukšanas var novērot izmaiņas endometrijā. 

 

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

Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai 

iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Nelietot grūsnības un laktācijas laikā. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

  Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 

  

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 

 

03/2018 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles. 

20 tabletes un 60 tabletes blistera iepakojumos, kas ievietoti kartona kastītē. Ne visi iepakojuma izmēri var 

tikt izplatīti. 

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

īpašnieka vietējo pārstāvi: 

A/S Dimela Veta Latvija 

+371 67610001 

office@dimelaveta.lv  

mailto:office@dimelaveta.lv

