
 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/92/0217 

 

Sensiblex
 

40 mg/ml šķīdums injekcijām govīm un kucēm 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, 

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

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 

 

Veyx-Pharma GmbH 

Söhreweg 6 

34639 Schwarzenborn 

Vācija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Sensiblex
® 

40 mg/ml šķīdums injekcijām govīm un kucēm 

Denaverine hydrochloride 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS   

 

1.0 ml šķīduma satur -  

Aktīvā viela: 

Denaverīna hidrohlorīds  40.00 mg 

Papildviela: 

Benzilalkohols  20.00 mg 

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

Govīm: 

Dzemdību norises atvieglošanai telēm; pārtrauktu dzemdību aktivizēšanai; mīksto dzemdību ceļu 

atvēršanās un paplašināšanās stimulācijai dzemdes vājuma vai nepareizas augļa guļas, auļa kroplības 

u.c. gadījumā; pirmās vai otrās pakāpes dzemdes kakla sašaurinājums, kurš izveidojies pēc sagriezušās 

dzemdes repozīcijas; fetotomijas atvieglošanai un dzemdību ceļu pasargāšanai no ievainojumiem 

(pārāk liels auglis, nepareiza miruša augļa guļa, ko nevar izlabot, kroplības u.c.). 

 

Dzemdību sāpju regulācijai vāju un pārāk stipru dzemdes muskulatūras kontrakciju (spazmas) 

gadījumos. Dzemdību norises atvieglošanai Sensiblex
 
jāievada aptuveni dzemdes kakla atvēršanās vai 

paplašināšanās fāzes beigās. Fetotomijas gadījumā ir papildus nepieciešama epidurālā anestēzija.  

Kucēm: 

Kucēm dzemdes kakla pāragra noslēgšanās, kuru var izraisīt dzemdi tonizējošie (oksitocīns) zāļu 

līdzekļi. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 

Denaverīns nav efektīvs agrā dzemdību ceļu atvēršanās fāzē. Kucēm: nenosakāms dzemdību stāvoklis 

(fāze), pataloģiska grūsnība, pārāk liels auglis. 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Dzīvniekam var pastiprināties vispārējs nemiers. Injekcijas vietā iespējama īslaicīga audu tūska.  

Nepietiekamas iedarbības gadījumā nepieciešams veikt papildus pasākumus. 

Ja  novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu  



 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Govis un kuces. 

 

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

Intramuskulārai vai subkutānai injekcijai. 

 

Telēm 5.0 - 10.0 ml Sensiblex (200 - 400 mg denaverīna hidrohlorīda/dzīvniekam) 

Govīm 10.0 ml Sensiblex (400 mg denaverīna hidrohlorīda/dzīvniekam) 

 

Nepieciešamības gadījumā atkārtoti var ievadīt pēc 40 – 60 minūtēm. 

 

Kucēm 0.5 - 1.5 ml Sensiblex (20-60mg denaverīna hidrohlorīda/dzīvniekam) 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Nav noteikti. 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Gaļai un blakusproduktiem:  Nulle dienas 

Pienam:     Nulle dienas 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā! 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā un uz iepakojuma. 

Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas 28 dienas. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm. Gadījumā, ja papildus tiek lietots oksitocīns, 

nepieciešama tā precīza dozēšana, jo kombinācijā ar denaverīnu iespējama oksitocīna iedarbības 

potencēšanās. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Pārdozēšanas vai intravenozas ievadīšanas gadījumā var pastiprināties denaverīna izraisītie  

antiholīnerģiskie efekti, piemēram, paātrināta sirdsdarbība un elpošana. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.  

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 
 

30/07/2012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

Iepakojuma izmērs: stikla flakons pa 1 x 10 ml, 6 x 10 ml, 50 ml un 12 x 50 ml. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 


