
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/DCP/17/0053 

Santiola 50 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un aitām 

 

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 

 

Santiola 50 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un aitām 

Closantel 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 

 

1 ml satur: 

 

Aktīvā viela: 

Klozantels 50 mg 

(atbilst 54,375 mg klozantela nātrija dihidrāta) 

 

Caurspīdīgs gaiši dzeltens līdz dzeltens vai brūngandzeltens šķīdums. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Jebkuru sekojošu pret klozantelu jutīgu trematožu, kuņģa-zarnu trakta nematožu un posmkāju 

invāzijas ārstēšanai: 

 

Aitām 

 

Trematodes 

Fasciola hepatica (pieaugušas formas) 

Fasciola gigantica (pieaugušas un astoņas nedēļas vecas nenobriedušas formas) 

 

Nematodes 

Haemonchus contortus (pieaugušas un nenobriedušas formas) 

Oesophagostomum columbianum (pieaugušas un nenobriedušas formas) 

Gaigeria pachyscelis (pieaugušas un nenobriedušas formas) 

Chabertia ovina (pieaugušas un nenobriedušas formas) 

 

Posmkāji 

Oestrus ovis (1.–3. attīstības stadijā) 



 

 

Liellopiem 

 

Trematodes 

Fasciola hepatica (pieaugušas formas) 

Fasciola gigantica (pieaugušas un astoņas nedēļas vecas nenobriedušas formas) 

 

Nematodes 

Haemonchus placei (pieaugušas un nenobriedušas formas) 

Bunostomum phlebotomum (pieaugušas un nenobriedušas formas) 

Oesophagostomum radiatum (pieaugušas un nenobriedušas formas) 

 

Posmkāji 

Hypoderma bovis (zemādas kāpuru stadijā) 

Hypoderma lineatum (zemādas kāpuru stadijā) 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot, ja zināma pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām. 

 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Šķīdums satur polividonu. Ļoti retos gadījumos šī viela liellopiem var izraisīt hiperakūtas 

anafilaktiskas reakcijas (tūlītējas un nopietnas alerģiskas reakcijas, kas var izraisīt elpošanas 

traucējumus, nemieru un uzbudinājumu, kā arī citas ģeneralizētas un lokālas pārmaiņas 

injekcijas vietā). 

 

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 un aitas. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES 

 

Lietošanas veids: 
Liellopiem: subkutāni. 

Aitām: subkutāni. 

 



 

Lai noteiktu pareizu devu, pēc iespējas precīzi jānosaka dzīvnieka ķermeņa svars. 

 

Deva: 

Liellopiem 

 

Parazīts Pieaugušām formām Nenobriedušām formām 

Aknu fasciola (Fasciola 

hepatica) 

2,5 mg/kg ķ.sv. 

(1 ml/20 kg) 

vai  

5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 

/ 

Aknu fasciola (Fasciola 

gigantica) 

Vismaz 8 nedēļas pēc 

inficēšanās  

5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 

Gremošanas trakta nematodes 

(Haemonchus placei) 

2,5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/20 kg) 

vai 

5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 

Liellopu ankilostomas 

(Bunostomum phlebotomum) 
5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 

Gremošanas trakta nematodes 

(Oesophagostomum radiatum) 
5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 

Liellopu spindeles 

(Hypoderma sugas) 
Zemādas kāpuru stadijā 5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 

 

 

Aitām 

 

Parazīts Pieaugušām formām Nenobriedušām formām 

Aknu fasciola (Fasciola 

hepatica) 

5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 

/ 

Aknu fasciola (Fasciola 

gigantica) 

Sākot ar 8 nedēļām pēc 

invāzijas  

5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 

Ankilostomas (Gaigeria 

pachyscelis) 

2,5 mg/kg ķ.sv. 

(1 ml/20 kg) 
2,5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/20 kg) 

Gremošanas trakta nematodes 

(Haemonchus contortus) 

2,5 mg/kg ķ.sv. 

(1 ml/20 kg) 

vai 

5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 

2,5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/20 kg) 

vai 

5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 

Gremošanas trakta nematodes 

(Haemonchus contortus) (pret 

benzimidazolu rezistentie 

celmi) 

5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) 5 mg/kg ķ.sv. (1 ml/10 kg) Gremošanas trakta nematodes 

(Oesophagostomum 

columbianum) 

Gremošanas trakta nematodes 

(Chabertia ovina) 

Aitu spindeles (Oestrus ovis) 
1.–3. vecuma grupas dzīvniekiem 2,5 mg/kg ķ.sv. 

(1 ml/20 kg) 

 

Klozantela ilgā eliminācijas pusperioda dēļ vairāku nedēļu garumā tiks nodrošināta 

aizsardzība pret atkārtotām tālāk minēto parazītu invāzijām: 

 

Liellopiem 

 

Atliekvielu aktivitāte Deva (mg/kg ķ.sv.) Aizsardzības ilgums 



 

Gremošanas trakta nematodes 

(Haemonchus placei) 

2,5 4 nedēļas 

5 6 nedēļas 

Liellopu ankilostomas 

(Bunostomum phlebotomum) 
5 3 nedēļas 

Gremošanas trakta nematodes 

(Oesophagostomum 

radiatum) 

5 2 nedēļas 

 

Aitām 

 

Atliekvielu aktivitāte Deva (mg/kg ķ.sv.) Aizsardzības ilgums 

Gremošanas trakta 

nematodes (Haemonchus 

contortus) 

2,5 2 nedēļas 

5 7 nedēļas 

Ankilostomas (Gaigeria 

pachyscelis) 

2,5 3 nedēļas 

5 8 nedēļas 

Aitu spindeles (Oestrus ovis) 5 8 nedēļas 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Gadījumos, kad jāinjicē liels šķīduma tilpums (> 20 ml), kopējais kaklā ievadāmais tilpums 

jāsadala vienādās daļās, kas jāinjicē vienā un otrā kakla pusē. 

Flakona aizbāzni necaurdurt vairāk nekā 20 reizes. Ja flakona aizbāznis jācaurdur vairāk nekā 

20 reizes, ieteicams izmantot atsevišķu adatu zāļu ievilkšanai šļircē. 

Ja nepieciešama atkārtota ārstēšana, jāievēro vismaz 11 nedēļu starplaiks, lai nepieļautu zāļu 

atliekvielu uzkrāšanos organismā. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 

 

Liellopiem: gaļai un blakusproduktiem: 77 dienas. 

Aitām: gaļai un blakusproduktiem: 77 dienas. 

 

Nav reģistrēts lietošanai liellopiem, ieskaitot cietstāves periodā, kuru pienu paredzēts 

izmantot cilvēku uzturā. Nelietot pēdējā grūsnības trimestrī telēm, kuru pienu paredzēts 

izmantot cilvēku uzturā. 

Nav reģistrēts lietošanai aitām, ieskaitot cietstāves periodā, kuru pienu paredzēts izmantot 

cilvēku uzturā. Nelietot vienu gadu pirms pirmajām dzemdībām aitām, kuru pienu paredzēts 

izmantot cilvēku uzturā. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 ° C.  

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 

Pēc atvēršanas iepakojumu uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C. 

 

Nelietot šīs veterinārās zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas ir norādīts uz kastītes pēc 

EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 

 



 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi katrai mērķa sugai: 

Nepārsniegt noteiktās devas. 

Svarīgi, lai tiktu pareizi izpildītas visas injekciju procedūras un precīzi noteikts dzīvnieku 

ķermeņa svars. 

Lai samazinātu rezistences veidošanās risku, kas galarezultātā var dot neefektīvu ārstēšanu, jāizvairās 

no sekojošām darbībām: 

• vienai un tai pašai prettārpu līdzekļu grupai piederošu zāļu pārāk biežas un atkārtotas lietošanas 

ilgākā laika posmā; 

• pārāk mazas zāļu devas lietošanas, ko var izraisīt kļūdaini noteikts ķermeņa svars, nepareiza zāļu 

lietošana vai nekalibrēta devu mērīšanas ierīce. 

Klīniskajos gadījumos, kad ir aizdomas par rezistenci pret prettārpu līdzekļiem, jāveic atbilstošas 

tālākas pārbaudes (piem., jāpārbauda oliņu skaita samazināšanās fekālijās). Ja šādas(-u) pārbaudes(-

žu) rezultāts(-i) norāda uz rezistenci pret konkrētām zālēm, jālieto citas prettārpu zāļu grupas līdzeklis 

ar atšķirīgu darbības mehānismu. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

Šo zāļu 2,5 mg/kg devas lietošanas drošums un efektivitāte ir atkarīga no precīzas attiecīgās 

sugas dzīvnieku parazitoloģiskās diagnozes riska fermas līmenī. Ja nepieciešamie dati nav 

pieejami, jālieto 5 mg/kg devas. 

Klozantels ir toksisks kūtsmēslu faunai. 

Lai mazinātu risku kūtsmēslu faunai, ārstētajiem un neārstētajiem dzīvniekiem jāganās kopā. 

Lai mazinātu risku ūdens organismiem, ārstētos dzīvniekus nedrīkst laist ūdenī vismaz 48 

stundas pēc ārstēšanas. 

 

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

ārstēšanai: 

Pēc lietošanas mazgāt rokas.  

Izvairieties no nejaušas pašinjicēšanas. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Var lietot grūsnības un laktācijas laikā. 

Skatīt 10. punktu “Ierobežojumu periods”. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām  

veterinārajām zālēm.  

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Akūtas pārdozēšanas simptomi ir pasliktināta redze vai aklums, anoreksija, koordinācijas 

traucējumi un vispārējs vājums.  

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot 

kanalizāciju, vai kopā ar sadzīves atkritumiem.  

Šīs zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tās var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus 

organismus. 

 



 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

01/2018 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Iepakojuma izmērs: 1 vai 4 dzintara stikla (I tipa) flakoni. 

Aizbāznis: brombutilgumija. 

Viens flakona satur: 250 ml šķīduma. 

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 

 

 

 


