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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/DCP/11/0032 

Quiflox 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un suņiem  

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Quiflox 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un suņiem 

Marbofloxacin 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS   

 

Katrs ml injekciju šķīduma satur: 

 

Aktīvā viela: 

Marbofloksacīns 20 mg 

 

Palīgviela: 

Metakrezols 2 mg 

Dinātrija edetāts 0,10 mg 

Monotioglicerīns 0,50 mg 

 

Dzidrs, no zaļgani dzeltenas līdz brūngani dzeltenas krāsas šķīdums. 

 

 

4.       INDIKĀCIJA(-S) 

 

Liellopi (teļi pirms atgremošanas funkcijas sākšanās, līdz 100 kg): 

Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida un Mycoplasma bovis  jutīgo celmu izraisītu elpceļu 

infekciju ārstēšanai. 

 

Nobarojamās cūkas: 

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida un Mycoplasma hyopneumoniae jutīgu 

celmu izraisīto elpceļu infekciju ārstēšanai. 

 

Suņi: 
Escherichia coli, Pasteurella spp. un Pseudomonas spp. izraisītu brūču infekciju (ieskaitot drenētu 

zemādas abscesu) ārstēšanai. 

Escherichia coli un Proteus spp. izraisītu zemāko urīnceļu infekciju ārstēšana. 

 

Šīs veterinārās zāles atļauts lietot, tikai pamatojoties uz baktēriju jutības pārbaudes rezultātiem. 
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5.        KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot, ja dzīvniekiem konstatēta jutība pret marbofloksacīnu vai citiem hinoloniem, vai kādu no 

veterināro zāļu palīgvielām. 

Nelietot marbofloksacīnu suņiem līdz 12 mēnešu vecumam vai līdz 18 mēnešu vecumam gigantisko 

šķirņu suņiem, kā vācu dogiem vai mastifiem, kuriem ir ilgāks augšanas periods. 

Nelietot gadījumos, ja iesaistītais patogēns ir izturīgs pret citiem fluorohinoloniem (krusteniskā 

rezistence). 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Liellopiem un cūkām subkutāna un intramuskulāra ievadīšana var izraisīt pārejošu tūsku. 

Intramuskulāra ievadīšana var izraisīt sāpes un iekaisuma rakstura bojājumus injekcijas vietā. Šie 

iekaisuma bojājumi cūkām un teļiem saglabājas attiecīgi 6 un 12 dienas. 

 

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 funkcijas sākšanās, līdz 100 kg). 

Cūkas. 

Suņi. 

 

 

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

Liellopi: 

Ieteicamā deva ir 2 mg/kg marbofloksacīna dienā (1 ml/10 kg), injicējot vienu reizi dienā 

intramuskulāri  vai subkutāni (pirmo devu var ievadīt arī intravenozi), 3 līdz 5 dienas. 

 

Cūkas: 

Ieteicamā deva ir 2 mg/kg marbofloksacīna dienā (1 ml/10 kg), injicējot vienu reizi dienā 

intramuskulāri, 3 līdz 5 dienas. 

 

Suņi: 

Inficētu brūču un (ieskaitot drenētu zemādas abscesu) ārstēšana: pirmajā ārstēšanas dienā – 2 mg/kg 

(1 ml/10 kg) vienas subkutānas vai intravenozas injekcijas veidā. No nākamās dienas sešas dienas pēc 

kārtas vienu reizi dienā iekšķīgi jālieto 2 mg/kg lielas marbofloksacīna tablešu devas. 

Zemāko urīnceļu infekciju ārstēšana: pirmajā ārstēšanas dienā – 2 mg/kg (1 ml/10 kg) vienas 

subkutānas vai intravenozas injekcijas veidā. No nākamās dienas vismaz 10 dienas pēc kārtas (līdz pat 

28 dienām) vienu reizi dienā iekšķīgi jālieto 2 mg/kg lielas marbofloksacīna tablešu devas. 

 

Lai nodrošinātu pareizas devas ievadīšanu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai 

izvairītos no pārāk mazas devas ievadīšanas. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 

Vienā injekcijas vietā nedrīkst injicēt vairāk par 6 ml liellopiem un 3 ml cūkām.  

 

Maza auguma suņiem precīzas devas ievadīšanai var izmantot tuberkulīna vai insulīna šļirces. 
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Lai mazinātu zāļu kontamināciju ar sīkām daļiņām, ieteicams izmantot atdalāmo adatu, tādējādi 

mazinot flakona aizdares caurduršanas reižu skaitu. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

 

Liellopi (teļi pirms atgremošanas funkcijas sākšanās, līdz 100 kg): 

Gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas. 

Cūkas: 

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 

Nesasaldēt. 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc EXP. 

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 

 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas  tiek noteikts atbilstoši šajā lietošanas 

instrukcijā norādītajam; datums, līdz kuram veterinārās zāles būtu jāizlieto. Šo datumu jāatzīmē uz 

iepakojuma. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Zems urīna pH līmenis var nomākt marbofloksacīna aktivitāti. 

 

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. 

Fluorhinoloni jāizvēlas tikai tādās klīniskās situācijās, kad bijusi vai paredzama vāja organisma 

reakcija pret citu grupu pretmikrobiem līdzekļiem.  

Kad vien iespējams, fluorhinolonus ieteicams lietot tikai balstoties uz baktēriju jutīguma testu 

rezultātiem. Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var 

palielināties baktēriju izplatība, kuras rezistentas pret fluorhinoloniem un pavājināties ārstēšanas 

efektivitāte ar hinoloniem, līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei.  

 

Ir novērots, ka fluorhinolonu grupas vielas pusaugu suņiem izraisa locītavu skrimšļaudu eroziju, tādēļ 

devas ir precīzi jānosaka, īpaši jauniem dzīvniekiem. 

Tāpat ir zināms, ka fluorhinolonu grupas vielas var izraisīt neiroloģiska rakstura blakusparādības. Ja 

sunim ir diagnosticēta epilepsija, zāles ieteicams lietot piesardzīgi. 

 

Liellopiem un cūkām pēc trīskārtējas ieteicamās devas ievadīšanas netika novērotas marbofloksacīna 

pārdozēšanas pazīmes. 

Pārdozēšana var izraisīt akūtu neiroloģisko traucējumu simptomus, pārmērīgu siekalu izdalīšanos vai 

trīci, kas ir jāārstē simptomātiski. 

Suņiem nav novērotas nevēlamas blakusparādības pēc tam, kad subkutāni ievadīta deva, kas divreiz 

lielāka par ieteikto maksimālo devu. Retos gadījumos pēc intravenozas 4 mg/kg lielu devu ievadīšanas 

suņiem novērotas vieglas un pārejošas, blakusparādības, kas ir jāārstē simptomātiski: 

 ptialisms (pārmērīga siekalošanās), 

 nervu sistēmas darbības traucējumi: vokalizācija, uzbudinājums, trīce (mioklonija). 

 

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām zālēm. 
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Vienlaikus dodot teofilīnu, nepieciešama stingra uzraudzība, jo serumā var paaugstināties teofilīna 

līmenis. 

Fluorhinoloni var palēnināt metabolismu un palielināt ciklosporīnu nefrotoksicitāti. 

Fluorhinolonus var izmantot vienlaicīgi ar tolfenamskābi. Tā kā nav veikti pētījumi ar citiem 

nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem, nevar izslēgt mijiedarbību. 

 

Pētījumos ar laboratorijas dzīvniekiem nav novērota embriotoksiska, fetotoksiska vai teratogēna 

iedarbība. 

Var lietot grūsnām un laktējošām govīm un cūkām. 

Specifiski pētījumi ar grūsnām kucēm nav veikti. Grūsnām vai zīdošām kucēm zāles atļauts lietot tikai 

pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai 

 

Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret (fluor) hinoloniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm 

veterinārajām zālēm.  

Izvairīties no zāļu nonākšanas uz ādas vai acīs.  
Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai nokļūšana acīs, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens. 

Uzmanieties no nejaušas pašinjicēšanas, jo tā var izraisīt lokālu iekaisumu. 

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

lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.  

Mazgāt rokas pēc zāļu lietošanas. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO 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 

 

02/2017 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Šķīdums injekcijām pieejams stikla pudelēs pa 20, 50, 100 un 250 ml šķīduma injekcijām kastītē. 

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 

 

SIA KRKA Latvija 

Tel.: 67338610 

Fakss: 67338151 

 


