
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/08/1714 

Pharmasin 500 WSP 500 mg/g  ūdenī šķīstošs pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām, liellopiem, vistām un 

tītariem 
 

  

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, 

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

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 

B-2600 Berchen 

Antwerpen 

Beļģija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs : 

Biovet Joint Stock Company 

39 Petar Rakov Street 

Peshtera 4550 

Bulgārija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Pharmasin 500 WSP 500 mg/g ūdenī šķīstošs pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām, liellopiem, vistām un 

tītariem 
Tylosinum  
 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

1 g pulvera satur- 

Aktīvā viela: 

Tilozīna tartrāts 540,96 mg (kas atbilst 500 mg tilozīna) 

 

Palīgvielas: 
Laktozes monohidrāts. 

  

4. INDIKĀCIJA(AS) 

 

Pret tilozīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu infekcijas slimību (mikoplazmozes, infekcioza 

sinovīta, boreliozes, nekrotizējošas pneimonijas un enterīta) profilaksei un ārstēšanai cāļiem un tītariem; 

infekciozs sinusīts tītariem; dizentērija un enzootiskā pneimonija cūkām; enterīts un bronhopneimonija 

teļiem. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Aizliegts lietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam. 

Nelietot vakcinācijas laikā, ja tiek izmantotas dzīvu baktēriju vakcīnas. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 



Retos gadījumos cūkām  novēro apetītes trūkumu, eritrēmu, niezi, caureju, tūsku un taisnās zarnas izkritumu. 

Pārtraucot ārstēšanu, traucējumi neilgā laikā izzūd, un terapeitiska iejaukšanās nav nepieciešama. 
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 (teļi), cūkas vistas (broileri, vaislas vistas un šķirnes dējējvistas), tītari. 

 

 

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

Iekšķīgai lietošanai kopā ar dzeramo ūdeni mājputniem un cūkām,ar pienu vai piena aizstājēju teļiem. 

Pharmasin 500 WSP ūdenī šķīstošā pulvera paredzēto devu vispirms ar maisīšanas palīdzību izšķīdina nelielā 

ūdens daudzumā. Pēc tam iegūto šķīdumu atšķaida ar ūdeni, līdz iegūta vajadzīgā koncentrācija. Ūdens 

traukus jānovieto drošā, no tiešiem saules stariem pasargātā vietā. Ārstēšanas laikā dzīvniekiem nedot citu 

dzeramo ūdeni. Tilozīnu saturošo ūdeni maina vienu reizi 3 dienās. Ja veterinārās zāles paredzēts lietot 

teļiem, pienam vai piena aizstājējam tās pievieno tieši pirms lietošanas. 

 

Profilaksei: 

Vistām, tītariem: 1 g ūdenī šķīstošā pulvera uz vienu litru dzeramā ūdens. 

 

Mājputnu šķirne un 

kategorija 

Vecums, 

kad tiek veikta ārstēšana 

Ārstēšanas 

ilgums (dienas) 

 

Broilercāļi 

 

1. diena 

3. nedēļa 

 

3 

1 

Vaislas dējējvistas 

 

1. diena 

3. nedēļa 

9. nedēļa 

20. nedēļa 

3 

1 

2 

2 

Cilts dējējvistas 1. diena 

4. nedēļa 

9. nedēļa 

16. nedēļa 

20. nedēļa 

24. nedēļa 

5 

2 

2 

2 

2 

2 
Tītaru broileri 1. diena 

3. nedēļa 

5 

1 

 

Ārstēšanai: 

Mājputniem, tītariem: 1 g ūdenī šķīstošā pulvera uz vienu litru dzeramā ūdens 3–5 dienas. 

Cūkām: 0,5 g ūdenī šķīstošā pulvera uz vienu litru dzeramā ūdens 3–10 dienas (ārstēšana jāturpina vēl vismaz 

24 stundas pēc caurejas beigšanās). 

Teļiem: 2 g ūdenī šķīstošā pulvera vienam teļam, 2 reizes dienā 7–14 dienas. 
 

Pagatavotais tilozīnu saturošais ūdens jāmaina ar svaigi pagatvotu šķīdumu ik pēc 24 stundām. 

Pienam vai piena aizstājējam preparātu pievieno tieši pirms lietošanas. 
 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  



 

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

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Gaļai un blakusproduktiem: vistām 1 diena, tītariem 5 dienas, cūkām 2 dienas, teļiem 14 dienas. 

Aizliegts lietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Lietojot Pharmasin 500 WSP ūdenī šķīstošo pulveri, jāizvairās no preparāta putekļu veidošanās šķīduma 

pagatavošanas laikā. Kairinājuma un sensibilizācijas riska dēļ jāizvairās no pulvera vai no tā pagatavotā 

šķīduma nonākšanas saskarē ar ādu un acu gļotādu. Ja preparāts nejauši nonācis saskarē ar ādu, tā rūpīgi 

jāmazgā ar ūdeni un ziepēm, bet acis jāskalo ar mēreni 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: 

 

OÜ Zoovetvaru 

Uusaru 5 

Saue 76505 

Igaunija 

Tālr.: +37256480207 

 


