
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
V/NRP/95/0123 

 
Prednisolonacetat-Injektionssuspension 10 mg 

10 mg/ml suspensija injekcijām zirgiem, liellopiem, suņiem un kaķiem 
 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 
ADRESE, JA DAŽĀDI 

 
Reģistrācijas apliecības turētājs: 
CP-Pharma Handelsges. mbH 
Ostlandring 13 
31303 Burgdorf 
Vācija 
 
Zāļu sērijas ražotājs: 
Produlab Pharma b.v. 
Forellenweg 16 
NL-4941 SI Raamsdonksveer 
Nīderlande 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   
 
Prednisolonacetat-Injektionssuspension 10 mg 
10 mg/ml suspensija injekcijām zirgiem, liellopiem, suņiem un kaķiem 
Prednisolone acetate 
 
 
3. ZIŅOJUMS PAR AKT ĪVO (-AJĀM) VIELU (- ĀM) UN CIT ĀM 

SASTĀVDAĻĀM   
 
1 ml suspensijas satur: 
Akt īvā viela: 
Prednizolona acetāts   10,0 mg 

 
Palīgvielas: 
Benzilspirts    
Propilēnglikols,  
Povidons K 25 
Ūdens injekcijām 

 
 

4. INDIK ĀCIJA(-AS) 
 
Prednisolonacetat-Injektionssuspension 10 mg ir sāpju remdinoša iedarbība sekojošu 
slimību ārstēšanās laikā: 
Liellopiem: 
 - primāra ketoze; 
 - akūts neinfekciozs locītavu, cīpslu un gļotsomiņas iekaisums.  
 
Zirgiem: 
 - akūts neinfekciozs locītavu, cīpslu un gļotsomiņas iekaisums.  
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Suņiem un kaķiem: 
 - alerģija; 
 - alerģiska dermatoze; 
 - akūts neinfekciozs locītavu iekaisums. 
 
 Pirms šo veterināro zāļu ievadīšanas rūpīgi jānosaka lietošanas indikācijas. 
 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 

 
Nelietot Prednisolonacetat-Injektionssuspension 10 mg šādos gadījumos: 
 -  jau esošas čūlas kuņģa – zarnu traktā, traucēta brūču un čūlu dzīšana, lūzumi;  

-  virālas infekcijas, sistēmiska mikoze; 
-  imūndeficīts;  
-  glaukoma, katarakta; 
-  osteoporoze, hipokalcēmija; 
-  hiperkorticisms; 
-  hipertonija; 
-  pankreatīts; 
- pēdējais grūsnības trimestris liellopiem. 

  
Pirms Prednisolonacetat-Injektionssuspension 10 mg terapijas sākuma ir jāatbrīvojas no 
jau esošām bakteriālas vai parazitāras izcelsmes infekcijām. 

 
Relatīvas kontrindikācijas, kā dēļ nepieciešama īpaša piesardzība, ir: 
 -  cukura diabēts (jākontrolē asins šūnas un eventuāli j āpalielina insulīna deva); 

-  sastrēguma sirds mazspēja (nepieciešama īpaša uzraudzība); 
-  hroniska nieru mazspēja (nepieciešama īpaša uzraudzība); 
-  epilepsija (jāizvairās no ilgstošas lietošanas). 

 
Tikai absolūtu indikāciju gadījumā glikokortikoīdus atļauts ievadīt: 
- jauniem vai ļoti veciem dzīvniekiem; 
- dzīvniekiem zīdīšanas periodā; 
- grūsniem dzīvniekiem (sakarā ar iespējamu teratogēnu ietekmi, kas nav pilnīgi 

izpētīta); 
- zirgiem, jo ir iespējams glikokortikoīdu izraisīts laminīts. 

 
Starp vakcināciju un glikokortikoīdu terapiju jānodrošina ievērojams starplaiks. 
Glikokortikoīdu terapijas laikā, kā arī 2 nedēļas pēc tās beigām nav atļauts veikt aktīvu 
imunizāciju. Pietiekamu imunitāti nav iespējams konstatēt pat tad, ja imunizācija ir veikta līdz 
pat 8 nedēļām pirms glikokortikoīdu terapijas.  
 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 
AKTH aktivitātes nomākums, pārejoša virsnieru garozas inaktivācija un atrofija, imūnās 
sistēmas darbības nomākums ar paaugstinātu infekciju risku, brūču un kaulu dzīšanas 
traucējumi, osteoporoze, artropātija, muskuļu masas zudums, kavēta augšana ar kaulu 
augšanas traucējumiem un kaulu matrices anomālij ām jauniem dzīvniekiem, diabetogēna 
ietekme ar samazinātu glikozes panesību, steroīdo preparātu lietošanas izraisīts cukura diabēts 
un jau esoša cukura diabēta pasliktināšanās, Kušinga slimība, pankreatīts, pazemināts 
krampju slieksnis, latentas epilepsijas izpausmes, eiforizējoša iedarbība un uzbudināmība.  
Dažkārt kaķiem novēro depresiju, suņiem- depresiju vai agresivitāti. 
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Liellopiem dažkārt novēro ādas atrofiju, glaukomu, kataraktu, polidipsiju, poliūriju, 
polifāgiju, čūlas kuņģa – zarnu traktā, pārejošu hepatopātiju, trombozi, hipertoniju, nātrija 
aizturi ar tūsku, hipokalēmiju, hipokalcēmiju un atnešanās stimulāciju pēdējā grūsnības 
trimestra laikā (vienlaicīgi pastāv placentas aiztures risks), kā arī pārejošu piena 
samazināšanos piena govīm, zirgiem- laminītu. 
 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā  lietošanas 
instrukcijā,lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĶA SUGAS  
 
Zirgi, liellopi, suņi un kaķi 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Vienreizējai intramuskulārai injekcijai. 
Zirgiem un liellopiem: 
0,2 – 0,5 mg / kg ķermeņa svara (ķ.sv.) 
(t.i., 2 – 5 ml Prednisolonacetat-Injektionssuspension 10 mg / 100 kg ķs). 

 
Suņiem un kaķiem: 
0,5 – 1,0 mg / kg ķermeņa svara (ķ.sv.)  
(t.i., 0,25 – 0,5 ml Prednisolonacetat-Injektionssuspension 10 mg / 5 kg ķ.sv). 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Pirms lietošanas rūpīgi sakratīt. 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠAN Ā 
 
Liellopiem: 
Gaļai un blakusproduktiem: 55 dienas  
Pienam:    1 diena 

 
Zirgiem: lietot tikai sporta zirgiem 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.  
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma 
Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Tādu glikokortikoīdu kā Prednisolonacetat-Injektionssuspension 10 mg lietošanas laikā 
infekciju gaita var pasliktināties.  
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Ar šīm veterinārām zālēm nedrīkst strādāt grūtnieces. 
Sakarā ar iespējamu prednizolona teratogēnu ietekmi uz grūsniem dzīvniekiem, liellopiem 
grūsnības laikā preparātu atļauts ordinēt tikai absolūtu indikāciju gadījumā. Pēdējā grūsnības 
trimestra laikā nav atļauts lietot piena govīm. Lietojot liellopiem laktācijas periodā, uz laiku 
var samazināties izslaukums.  
Dzīvniekiem laktācijas periodā atļauts lietot tikai absolūtu indikāciju gadījumos, jo 
glikokortikoīdi šķērso asins – piena barjeru un ir iespējama jauno dzīvnieku aizkavēta 
augšana.  
Šīs veterinārās zāles nav atļauts kombinēt ar citām zālēm, jo ir iespējama nesaderība:  
- Sakarā ar hipokalēmiju samazinās sirds glikozīdu panesamība;  
- Lietojot vienlaicīgi ar tiazīdu vai cilpas diurētiķu grupas preparātiem, pieaug kālija 
zudums; 
- Lietojot vienlaicīgi ar nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem, pieaug kuņģa – zarnu 
trakta čūlu un asiņošanas risks; 
- Samazinās insulīna efektivitāte; 
- Lietojot vienlaicīgi ar enzīmu induktoriem (piemēram, barbitūrskābes 
atvasinājumiem), samazinās glikokortikosteroīdu efektivitāte;  
- Lietojot vienlaicīgi ar antiholīnerģiskajiem līdzekļiem, paaugstinās intraokulārais 
spiediens; 
- Samazinās antikoagulantu efektivitāte; 
- Ādas reakciju nomākums intrakutāno alerģijas testu gadījumos. 
Pārdozēšanas gadījumā var pieaugt nevēlamo reakciju biežums.  
Prednisolonacetat-Injektionssuspension 10 mg antidots nav zināms. 
Šīs veterinārās zāles nedrīkst maisīt kopā ar citām veterinārajām zālēm, jo ir iespējama 
nesaderība. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām bīstamiem atkritumiem. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
08.07.2008.  
 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Recepšu veterinārās zāles. 

 
Ne visi iepakojuma veidi var tikt izplatīti. 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 


