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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/03/01579 

 

Supprestral injectable 

50 mg/ml suspensija injekcijām suņiem un kaķiem 

Medroxyprogesterone acetate 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

VETOQUINOL S.A. 

Magny-Vernois 

F - 70200 LURE 

Francija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

VETOQUINOL S.A.   Vetoquinol Biowet Sp z o.o.,  

Magny-Vernois    13-14 Kosynierow Gdynskich st.,  

F - 70200 LURE    66-400 Gorzów Wlkp., 

Francija     Polija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Supprestral injectable 

50 mg/ml suspensija injekcijām suņiem un kaķiem 

Medroxyprogesterone acetate 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   

 

Aktīvā viela: Medroksiprogesterona acetāts 

Papildvielas: Metilparabēns, propilparabēns, nātrija hlorīds, polisorbāts 80, polietilēnglikols 

4000, nātrija acetāts, etiķskābe, ūdens injekcijām.  

  

4. INDIKĀCIJAS 

 

Meklēšanās novēršanai un pārtraukšanai kucēm un kaķenēm. Supprestral injectable ilgstošā 

darbība kavē meklēšanos ilgu laika periodu. Tādējādi iespējams novērst pārošanos, nevēlamu 

grūsnību un neērtības, kuras rada meklēšanās (asiņošana, seksuālā uzvedība). Meklēšanās 

novēršana attiecināma uz kavējošo ārstēšanu ārpus meklēšanās perioda. Pārtraukšana tiek 

veikta, ja ārstēšanu veic meklēšanās laikā. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Pirms progesteronu lietošanas nepieciešams veikt rūpīgu klīnisko izmeklēšanu. 

Kontrindikācijas ir: 

- grūsnība; 

- novēlota iejaukšanās; 

- ārstēšana, kas veikta vēlāk pēc proestrus sākuma var būt neefektīva un var palielināt 

komplikāciju risku; 
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- ārstēšana, kas veikta dažas dienas pirms vai pēc pārošanās bieži var izraisīt 

apgrūtinātas dzemdības (dzemdes atonija, nedzīvi piedzimuši kucēni vai kaķēni); 

- ģenitālās sistēmas traucējumi; 

- dzimumorgānu disfunkcijas, dzemdes infekcijas, olnīcu un piena dziedzeru audzēji, 

citi reproduktīvās sistēmas traucējumi; 

- nesena ķirurģiska iejaukšanās ģenitālajā traktā; 

- diabēts. 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

- Īslaicīgs svara pieaugums.  

- Palielināts dzemdes tilpums. 

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Suņi un kaķi. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

 

Intramuskulārām vai subkutānām injekcijām.  

Ja tiek veikta subkutāna injekcija, tad jāizvēlas neredzams ādas apvidus (priekšējā ciskas 

kroka, kājas iekšpuse) iespējamās lokālās reakcijas dēļ (īslaicīga ādas un apmatojuma 

depigmentācija). 

Pirms lietošanas flakonu rūpīgi saskalināt līdz izveidojas homogēna suspensija. 

Kucēm: atkarībā no dzīvnieka lieluma 0,5 - 2 ml.  

Punduršķirņu  un milzīga auguma šķirņu kucēm deva jākoriģē tā, lai novērstu negatīvās 

progestagēnu darbības sekas. (H.S. Braiens ir rekomendējis, ka nedrīkst pārsniegt vispārīgo 

devu 50 mg uz 10 kg ķermeņa svara). 

Kaķenēm: atkarībā no dzīvnieka lieluma 0,5 – 1 ml.  

Siāmas šķirnes kaķenēm devu nosaka individuāli, jo dažos gadījumos dzimumaktivitāte 

faktiski var turpināties.  

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Neievadīt intravenozi. Pirms lietošanas labi saskalināt. Sargāt no gaismas. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  

 

Nav piemērojams. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 

Sargāt no gaismas. 

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

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Kurtu kucēm: Supprestral var izraisīt piena dziedzeru sastrēgumu un galaktoreju; šādos un ar 

līdzīgiem simptomiem gadījumos produktu lietot uzmanīgi. 
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Dzimumnenobriedušām kucēm: ārstēšana var tikt veikta, bet ieteicams atļaut noritēt pirmajam 

meklēšanās periodam, lai noteiktu iespējamās reproduktīvās patoloģijas. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 

ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo 

aktu prasībām. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

22/09/2008 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 


