
 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

 
Rycarfa Flavour 20 mg tabletes suĦiem 

 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reăistrācijas apliecības turētājs un ražotājs: 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS 
 
Rycarfa Flavour 20 mg tabletes suĦiem 
Carprofen 
 
 
3. ZIĥOJUMS PAR AKT ĪVO(AJĀM) VIELU( ĀM) UN CIT ĀM SASTĀVDAěĀM   
 
Katra tablete satur: 
 
Akt īvā    viela: 
Karprofēns  20  mg 
 
Citas sastāvdaĜas: 
Sarkanais dzelzs oksīds (E172)        0,61 mg 
Melnais dzelzs oksīds (E172)       0,38 mg 
 
ApaĜas, tumši brūnas, lāsumainas tabletes ar tumšākiem plankumiem, dalījuma līniju vienā pusē un 
slīpām malām. 
Tabletes var sadalīt divās vienādās daĜās. 
 
 
4.       INDIKĀCIJA(AS) 
 
Iekaisuma samazināšanai un sāpju atvieglošanai, ko izraisa muskuĜu - skeleta sistēmas un 
deăeneratīvas locītavu slimības. Pēc parenterālas analgēzijas sāpju mazināšanai pēc operācijas. 
 
 
5.        KONTRINDIKĀCIJAS 
 
Nelietot kaėiem. 
Nelietot grūsnām un laktējošām kucēm. 
Nelietot suĦiem līdz 4 mēnešu vecumam. 
Nelietot, ja ir pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai kādu no palīgvielām. 
Nelietot suĦiem ar sirds, aknu vai nieru slimībām, ja ir iespējama gastrointestinālā asiĦošana vai čūlas, 
vai asins diskrāzijas simptomi. 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
ZiĦots par šādām tipiskām nevēlamām blakusparādībām, kas saistītas ar nesteroīdo pretiekaisuma 
līdzekĜu (NPL) lietošanu: vemšana, mīksti izkārnījumi/caureja, asinis izkārnījumos, kas liecina par 
slēptu asiĦošanu, ēstgribas zudums un letarăija. Šīs blakusparādības parasti rodas pirmajā ārstēšanas 



nedēĜā un vairumā gadījumu ir īslaicīgas un izzūd pēc ārstēšanas pārtraukšanas, bet Ĝoti retos 
gadījumos var būt nopietnas vai letālas. 
 
Ja rodas blakusparādības, šo veterināro zāĜu lietošana jāpārtrauc un jāprasa veterinārārsta padoms. 
 
Tāpat kā lietojot citus NPL, pastāv retu nieru vai idiosinkrātisku aknu blakusparādību risks. 
 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
7.       MĒRĖA SUGAS 
 
SuĦi. 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Iekšėīgai lietošanai. 
 
Karprofēna sākumdevu 2 – 4 mg uz kg ėermeĦa masas dienā ieteicams dot vienā reizē vai dalīt divās 
vienādās devās. Atkarībā no klīniskās atbildes reakcijas devu var būt jāsamazina pēc 7 dienām līdz 
2 mg karprofēna uz kg ėermeĦa masas dienā, ko lieto vienā devā. 
 
Ārstēšanas ilgums būs atkarīgs no novērotās atbildes reakcijas, bet suĦa stāvokli atkārtoti jānovērtē 
veterinārārstam pēc 14 dienu ilgas ārstēšanas. 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Lai pastiprinātu analgētisko darbību pēcoperācijas periodā, parenterālu terapiju ar injekciju šėīdumu 
var turpināt ar tabletēm, lietojot pa 4 mg/kg dienā līdz 5 dienām ilgi. 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā  
 
Nav piemērojams. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25° C. 
Uzglabāt oriăinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma. 
 
Dalītu tableti jāievieto atpakaĜ atvērtā blisterī un jāizlieto 24 stundu laikā. 
 
Nelietot pēc derīguma termiĦa, kas norādīts uz iepakojuma pēc: Der. līdz.  
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 
Lietojot vecākiem suĦiem, var rasties papildu risks. Ja nevar izvairīties no lietošanas šādā gadījumā, 
suĦiem var būt nepieciešama rūpīga klīniska uzraudzība. 
 



Nelietot dzīvniekiem ar dehidratāciju, hipovolēmiju vai hipotensiju, jo var palielināties nieru 
toksicitātes risks. 
 
NPL var izraisīt fagocitozes inhibīciju, tādēĜ, ārstējot iekaisīgus stāvokĜus, kas saistīti ar bakteriālu 
infekciju, vienlaicīgi jāsāk atbilstoša antibakteriāla terapija. 
 
Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai  
Nejaušas tablešu norīšanas gadījumā jāmeklē medicīniska palīdzība un ārstam jāparāda lietošanas 
instrukcija. Pēc līdzekĜa lietošanas jānomazgā rokas. 
 
Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā  
Pētījumos ar laboratorijas sugām (žurkas un truši) pierādīta karprofēna fetotoksiska ietekme, lietojot 
terapeitiskām devām tuvas devas. Veterināro zāĜu drošība grūsnības un zīdīšanas laikā nav 
noskaidrota. Nelietot grūsnām un laktējošām kucēm. 
 
Mijiedarb ība 
Nelietot citus NPL un glikokortikoīdus vienlaikus ar šīm zālēm vai 24 stundu laikā pēc to lietošanas. 
Karprofēns lielā mērā saistās ar plazmas olbaltumiem un var konkurēt ar citām zālēm, kam ir augsts 
saistīšanās līmenis, kas var radīt toksisku ietekmi. 
 
Jāizvairās no vienlaicīgas lietošanas ar nefrotoksiskām zālēm. 
 
Pārdozēšana 
Nepārsniegt noteiktās devas. 
 
Karprofēns pārdozēšanas gadījumā specifiska antidota nav, bet jāveic vispārēja atbalstoša terapija, kas 
piemērota NPL klīniskai pārdozēšanai. 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām.  
 
Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt 
apkārtējo vidi. 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
14.05.2010 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
20 mg tabletes pieejamas kastītēs pa 20, 50, 100 vai 500 tabletēm, pa 10 tabletēm blisteros. 
Visi iepakojuma lielumi var netikt izplatīti. 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 
 
KRKA. d.d,  Novo mesto 
pārstāvniecība LR 
Mūkusalas ielā 101, LV-1004, Rīgā 
Tel.: 67853316 
Fakss: 67338151 


