
 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/08/1713 

Pharmasin 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības turētājs: 

Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 

2600 Antwerpen 

Beļģija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Biovet J.S.C. 

39 Petar Rakov Street 

Peshtera 4550 

Bulgārija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Pharmasin, 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām 

Tylosinum 

 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 ml šķīduma satur- 

Aktīvā viela: 

Tilozīns 200 mg 

 

Palīgvielas: 

Propilēnglikols, benzilspirts, ūdens injekcijām. 
 

4. INDIKĀCIJA(AS) 

 

Pret tilozīnu jutīgu bakteriālu infekciju ārstēšana. 

Augšējo elpceļu infekcijas slimību ārstēšanai lielajiem un mazajiem atgremotājdzīvniekiem un cūkām; 

transporta drudža, mastīta, metrīta, nekrotizējoša pododermatīta, infekciozas agalaktijas (superakūtas 

un akūtas formas), hlamīdiju un vibrionu izraisītu abortu un mikoplazmāla artrīta ārstēšanai liellopiem, 

aitām un kazām; sarkanguļas, enzootiskas pneimonijas, hemorāģiskas dizentērijas, nekrotizējoša 

enterīta, leptospirozes, eksudatīva epidermīta, MMA sindroma, atrofiska rinīta (akūtas formas), 

mikoplazmāla un stafilokoku izraisīta artrīta ārstēšanai cūkām. Preparātu iesaka lietot arī mīksto audu 

un ķirurģisku infekciju gadījumā, kā arī sekundāru bakteriālu infekciju profilaksei un ārstēšanai 

vīrusslimību gadījumā. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot dzīvniekiem ar apstiprinātu paaugstinātu jutību pret tilozīnu vai citām makrolīdu antibiotikām. 

Nelietot zirgiem un citiem zirgu dzimtas dzīvniekiem (ārstēšanai var būt letāls iznākums zarnu 

disbakteriozes dēļ). 

Pharmasin neiesaka lietot vienlaikus ar penicilīniem, cefalosporīniem un linkozamīniem (pastāv risks, 

ka to antibakteriālā darbība varētu pavājināties). 

Nelietot vakcinācijas laikā, ja tiek izmantotas dzīvu baktēriju vakcīnas. 

 

 



 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

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, kazas un cūkas. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Intramuskulārai ievadīšanai vienu reizi 24 stundās šādās devās: 

 

Dzīvnieku suga Devas  

Liellopi 5 mg/kg ķermeņa svara (2,5 ml/100 kg ķermeņa svara) 

Aitas, kazas 10–12 mg/kg ķermeņa svara (0,5–0,6 ml/10 kg ķermeņa 

svara) 

Cūkas 10 mg/kg ķermeņa svara (0,5 ml/10 kg ķermeņa svara) 

 

Ārstēšana jāturpina vēl 24 stundas pēc slimības klīnisko simptomu izzušanas, bet ne ilgāk kā 5 dienas. 

Lietojot zāles atkārtoti, jāmaina injekcijas vieta. 

Lielajiem dzīvniekiem vienā injekcijas vietā drīkst ievadīt ne vairāk kā 10 ml šķīduma, bet mazajiem 

dzīvniekiem — ne vairāk kā 5 ml šķīduma. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Sk. 8. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un paņēmiena". 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Ierobežojumu periods: 

Gaļai un blakusproduktiem: liellopiem 21 diena, cūkām, aitām un kazām 14 dienas. 

Pienam: govīm, aitām un kazām 4 dienas. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.  

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā! 
 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Pharmasin  šķīdumu nedrīkst vienā šļircē sajaukt ar citiem šķīdumiem injekcijām (iespējama 

izgulsnēšanās vai cita fizikāli-ķīmiska nesaderība). 

 

Strādājot ar Pharmasin , jāizvairās no šķīduma nonākšanas saskarē ar ādu un acu gļotādu, jo pastāv 

kairinājuma un sensibilizācijas risks. Šādos gadījumos āda rūpīgi jāmazgā ar ūdeni un ziepēm, bet acis 

jāskalo ar mēreni stipri tekošu ūdeni. 

 

 

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 
 

25/03/2013 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 


