
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0405 

Pyanosid Solution šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Bela-pharm GmbH&Co.KG 

Lohner str.19 

49377 Vechta  

Vācija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Pyanosid Solution šķīdums injekcijām liellopiem (teļiem), cūkām, suņiem un kaķiem 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

 

1 ml satur:  

Aktīvās vielas:  

Linkomicīna hidrohlorīda monohidrāts    56,70 mg 

(atbilst 50 mg linkomicīna) 

Spektinomicīna sulfāta tetrahidrāts   151,20 mg  

(atbilst 100 mg spektinomicīna) 

 

Palīgviela: 

Benzilspirts                   9,45 mg 

    

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Pret linkomicīnu un spektinomicīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu sekojošu infekcijas 

slimību ārstēšanai teļiem pirms atgremošanas procesu sākšanās, cūkām, suņiem un kaķiem. 

Cūkām:  

- Mycoplasma spp. izraisītu elpošanas ceļu infekciju (enzootiskā pneimonija) 

ārstēšanai.  

- Cūku dizentērijas, ko izraisījusi pret linkomicīnu uzņēmīgā Brachyspira 

hyodysenteriae un, kas komplicējas ar esošo zarnu mikrofloru, (piemēram, E.coli vai 

Campylobacter spp.) ārstēšanai.  

Augstā mikroorganismu rezistences līmeņa dēļ pret linkomicīnu un spektinomicīnu, ārstēšana 

ar Pyanosid Solution jāveic tikai tad, ja laboratoriski ir apstiprināta Brachyspira 

hyodysenterieae un dizentērijas gadījumā klātesošās mikrofloras (piemēram, E.coli vai 

Campylobacter spp.) jutība.  

 

Teļiem pirms atgremošanas procesu sākšanās:  

Elpošanas ceļu un gremošanas trakta slimību ārstēšanai pirms atgremošanas procesu sākšanās. 

Suņiem:  



Augšējo elpceļu infekciju (pneimonija, faringīts, tonsilīts, laringīts, bronhīts), strutainu ādas 

iekaisumu (strutainu un pustulozi dermatīti), abscesu, urīnpūšļa un dzemdes iekaisumu (cistīts 

un metrīts) ārstēšanai.  

Kaķiem:  

Augšējo elpceļu iekaisumu, inficētu brūču un abscesu, urīnpūšļa iekaisumu (cistīts) 

ārstēšanai.  

Pyanosid Solution lietošanai jābūt pamatotai ar antimikrobiālās jutības testu rezultātiem.  

Lietojot spektinomicīnu, var veidoties izteikta mikroorganismu rezistence un mikroorganismu 

superinfekcija. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no 

palīgvielām. 

Nelietot zirgiem, kāmjiem, jūrascūciņām, trušiem, šinšillām un atgremotājiem ar 

funkcionējošu spurekli (var izraisīt smagu kolītu).  

Deva jāsamazina vai lietošanas intervāli jāpalielina nieru darbības traucējumu gadījumā. 

Nelietot, ja ir aknu disfunkcija. 

Iespējamās toksiskās iedarbības dēļ nelietot jaundzimušiem dzīvniekiem. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Pēc linkomicīna lietošanas iespējama caureja, vemšana un anoreksija, retāk ādas apsārtums un 

vispārējs nemiers.  

Ārstēšana ar Pyanosid Solution jāpārtrauc (vai attiecīgi jākoriģē), ja jau esošas caurejas 

gadījumā drīz pēc ārstēšanas uzsākšanas dzīvniekiem pastiprinās gremošanas traucējumi.  

18 - 36 stundu laikā pēc ārstēšanas uzsākšanas cūkām var rasties viegls apsārtums un audu 

tūska ānusa un vulvas apvidū. Šie simptomi izzūd 5 - 7 ārstēšanas dienu laikā. 

Alerģiskas reakcijas novērojamas reti.  

Reizēm iespējama neiromuskulārā blokāde, ko nav iespējams atcelt ar netiešas darbības 

parasimpatikomimētiskām vielām (piemēram, neostigmīnu). Neiromuskulāro blokādi 

iespējams daļēji pārtraukt, ietojot kalcija preparātus.  

Intramuskulāra Pyanosid Solution ievadīšana var izraisīt vieglu lokālu audu kairinājumu. 

Atsevišķos gadījumos ir novērota agranulocitoze, leikopēnija, trombocitopēnija, palielināta 

AST aktivitāte serumā; iespējamas izmaiņas asinscaurteces ātruma sirdī, kā arī hipotensija. 

Anafilakses gadījumā intravenozi/intramuskulāri jāievada adrenalīns un/vai glikokortikoīdi. 

Alerģisku ādas reakciju gadījumā lietot antihistamīna grupas zāļu līdzekļus un/vai 

glikokortikoīdus. 

 

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā: 

 

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) 

blakusparādība(-s)); 

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus 

ziņojumus). 

 



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

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi (teļi pirms atgremošanas procesu sākšanās), cūkas, suņi un kaķi. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES 

 

Intramuskulārām injekcijām. 

Cūkām:  

Intramuskulāri 1 ml/10 kg ķermeņa svara (atbilst 5 mg linkomicīna un 10 mg 

spektinomicīna/1 kg ķermeņa svara). Devu ievadīt atkārtoti ar 24 stundu intervālu 3 - 7 dienas 

pēc kārtas.  

Teļiem:  

Intramuskulāri 1 ml/10 kg ķermeņa svara (atbilst 5 mg linkomicīna un 10 mg 

spektinomicīna/1 kg ķermeņa svara). Deva jāievada divas reizes pirmajā ārstēšanas dienā un 

vienu reizi dienā turpmākās 2 - 3 dienas.  

Suņiem un kaķiem:  

Intramuskulāri 1 ml/5 kg ķermeņa svara (atbilst 10 mg linkomicīna un 20 mg 

spektinomicīna/1 kg ķermeņa svara). Injekciju atkārtot ar 12 - 24 stundu intervālu 3 - 7 dienas 

pēc kārtas. 

 

Ja pēc 3 dienu ārstēšanas nekonstatē objektīvi redzamus veselības stāvokļa uzlabošanās 

klīniskos simptomus, jāpārvērtē diagnoze un, iespējams, jāmaina izvēlētās ārstēšanas kurss. 

 

Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, 

ķermeņa svars jānosaka iespējami precīzāk. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Izvairīties no Pyanosid Solution tiešas saskares ar ādu vai gļotādām. 

Infekcijas slimību ārstēšana, īpaši cūku dizentērija vai enzootiskā pneimonija, cūku novietnēs 

jāveic kompleksi. Būtu jāizvairās no Pyanosid Solution regulāras lietošanas. Lai 

nekontaminētu flakona saturu, lietot tīras, sterilizētas adatas un šļirces.  

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 

 

Teļiem pirms atgremošanas procesu sākšanās, cūkām:  

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt  bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Sargāt no gaismas. 

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

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 7 dienas. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 



 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:  

Zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu baktēriju jutības testu rezultātiem. Gadījumā, 

ja tas nav iespējams, tad ārstēšana jāpamato ar vietējiem (reģiona, saimniecības līmeņa) 

epidemioloģiskajiem datiem par baktēriju jutību.  

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas 

pamatprincipi  

Veterināro zāļu lietošana neatbilstoši veterināro zāļu apraksta instrukcijās norādītajam var 

palielināt rezistento baktēriju izlases un attīstības risku un samazināt ārstēšanas efektivitāti dēļ 

iespējamās krusteniskās rezistences.  

 

Infekcijas slimību, īpaši cūku dizentērija vai enzootiskā pneimonijas ārstēšana, cūku 

novietnēs jāveic kompleksi.  

Izvairīties no Pyanosid Solution regulāras lietošanas.  

Lai nekontaminētu flakona saturu, lietot tīras, sterilas adatas un šļirces.  

 

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

ārstēšanai: 

Izvairīties no Pyanosid Solution tiešas saskares ar ādu vai gļotādām. Ja notikusi nejauša 

saskare ar ādu vai nokļūšana acīs, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens. 

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko 

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Linkomicīns un spektinomicīns nav uzrādījis embriotoksisku vai teratogēnu ietekmi.  

Dzīvniekiem zīdīšanas periodā linkomicīns izdalās arī ar pienu. Tādēļ īpaša uzmanība ir 

nepieciešama saistībā ar Pyanosid Solution lietošanu laktējošiem dzīvniekiem, jo linkomicīna 

blakusefekti uz gremošanas sistēmu var parādīties dzīvnieku mazuļiem, kas barojas ar mātes 

pienu. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:  

Ir konstatēta krusteniskā rezistence pret linkozamīdu (linkomicīns, spektinomicīns) grupas 

antibiotikām. Daļēja rezistence veidojas pret makrolīdu grupas antibiotikām – eritromicīnu, 

kitasamīnu, spiramicīnu un tilmikozīnu. 

In-vitro apstākļos ir novērota linkomicīna nesaderība ar penicilīniem un kanamicīnu. Tādēļ 

jāizvairās no kombinētas lietošanas ar citām zālēm.  

Ir acīmredzams antagonisms starp linkomicīnu un eritromicīnu. Vienlaicīga arī citu makrolīdu 

grupas antibiotiku lietošana nav lietderīga, jo to iedarbība uz baktēriju vielmaiņu ir analoga 

linkozamīdiem.  

Linkomicīns kombinācijās ar anestēzijas līdzekļiem vai impulsu pārvades blokatoriem 

(piemēram, miorelaksanti - tubokurarīns, gallamīns, pankuronijs) potencē neiromuskulāro 

blokādi (Kurāres efekts).  

Retos gadījumos uz barbiturātu izraisītas narkozes fona var apstāties elpošana. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Reizēm iespējama neiromuskulārā blokāde, ko nav iespējams atcelt ar netiešas darbības 

parasimpatikomimētiskām vielām (piemēram, neostigmīnu). Neiromuskulāro blokādi 

iespējams daļēji pārtraukt, lietojot kalcija preparātus.  

Selektīvs antidots nav zināms. 

 

Nesaderība: 

Izvairīties no Pyanosid Solution kombinētas lietošanas maisījumā ar citām veterinārajām 

zālēm. In-vitro linkomicīnam ir konstatēta nesaderība ar penicilīniem un kanamicīnu. 

 



 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem 

tiesību aktiem. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

01/2018 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

Lietošanai dzīvniekiem. 

 


