
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/98/0770 

 

Synulox LC suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

  

Reģistrācijas apliecības turētājs: 

Pfizer Animal Health MA EEIG 

Ramsgate Road 

Sandwich, Kent 

CT13 9NJ 

Apvienotā Karaliste 

 

Zāļu sērijas ražotājs: 

Haupt Pharma Latina S.r.L., 

SS 156 Km 47, 600 

04100 Borgo San Michele  

(Latina) 

Itālija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Synulox LC suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

Viena šļirce (3 g) satur: 

 

Aktīvās vielas: 

Amoksicilīna trihidrāts, kas atbilst 200,00 mg amoksicilīnam 

Kālija klavulanāts, kas atbilst 50,00 mg klavulānskābei 

Prednizolons 10,00 mg 

Palīgvielas: 

Kalcija nātrija aluminosilikāts (bezūdens)  

Minerāleļļa (Formula A) 

 

Formula A: 

Emulģējošs vasks 

Balts mīkstais parafīns 

Viegls šķidrais parafīns 

 

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

Lietošanai mastīta klīniskos gadījumos, tostarp gadījumos, kas saistīti ar šādu patogēnu 

mikroorganismu izraisītām infekcijām: 

Staphylococcus spp. (tajā skaitā beta-laktamāzi producējošie celmi), 

Streptococcus spp. (tajā skaitā S.agalactiae, S.dysgalactiae un S.uberis), 

Escherichia coli (tajā skaitā beta-laktamāzi producējošie celmi). 

 

 



5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot dzīvniekiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret ß-laktāma antibiotikām. 

 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas. 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGA 
 

Liellopi (laktējošas govis). 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Vienas šļirces saturs nekavējoties pēc slaukšanas caur pupa kanālu ievadīt jāievada katrā 

skartajā tesmeņa ceturksnī trīs slaukšanas reizes pēc kārtas ar 12 stundu intervālu.  

Gadījumos, kad infekciju izraisījis Staphylococcus aureus, var būt nepieciešama ilgāka 

antibakteriāla terapija. Tāpēc kopējais ārstēšanas ilgums ir veterinārārsta ziņā, taču tam jābūt 

pietiekami ilgam, lai nodrošinātu pilnīgu izveseļošanos no tesmeņa infekcijas. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Pirms infūzijas pupa gals jānotīra un jādezinficē.  

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ   
 

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas. 

Pienam: 84 stundas, t. i., 7 slaukšanas reizes, slaucot 2 reizes dienā vai 11 slaukšanas reizes, 

slaucot 3 reizes dienā. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.   

Uzglabāt sausā vietā. 

 

Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc “Derīgs līdz:” vai 

“EXP:”. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Ieteikumi piesardzīgai lietošanai 
Zāles jālieto tikai klīniska mastīta ārstēšanai. 



Zāļu lietošanai jābalstās uz vietējo (reģionālā, saimniecības līmenī) epidemioloģisko 

informāciju par mērķa baktēriju jutību un jāņem vērā oficiālā un vietējā pretmikrobo līdzekļu 

lietošanas politika. Zāļu lietošanu ieteicams pamatot ar jutīguma testiem. 
 

Izvairieties no zāļu lietošanas ganāmpulkos, kur nav izolēti β-laktamāzi producējoši  

stafilokoku celmi. Ja iespējams, veterinārārstiem jācenšas izmantot šaura spektra antibiotikas. 

Neatbilstoša zāļu lietošana var palielināt pret beta-laktāma antibiotikām rezistentu baktēriju 

pārsvaru un samazināt ārstēšanas efektivitāti ar ß-laktāma antibiotikām iespējamās 

krusteniskās rezistences dēļ. 
 

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 

ārstēšanai  
 

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas (alerģija) pēc injekcijas, 

inhalācijas, nokļūšanas gremošanas traktā vai pēc saskares ar ādu. Paaugstināta jutība pret 

penicilīniem var izraisīt krustenisko reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Alerģiskās 

reakcijas pret šīm vielām reizēm var būt smagas. 

Nerīkojieties ar šīm zālēm, ja Jums ir zināma paaugstināta jutība vai ja esat brīdināts nestrādāt 

ar šādiem līdzekļiem. 

Rīkojieties ar šīm zālēm ar lielu rūpību, lai izvairītos no saskares, ievērojot piesardzību un 

visus ieteiktos piesardzības pasākumus. 

 

Ja pēc saskares attīstās tādi simptomi, kā izsitumi uz ādas, Jums jāmeklē medicīniskā 

palīdzība un jāuzrāda lietošanas instrukcija vai iepakojuma marķējums ārstam. Sejas, lūpu vai 

acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana ir ļoti nopietni simptomi, un nepieciešama steidzama 

medicīniskā palīdzība. 

Nomazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju 

vai kopā ar sadzīves atkritumiem.  

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

 04 /2012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

  

Recepšu veterinārās zāles. 

Lietošanai dzīvniekiem.  

 

Ne visi iepakojuma veidi var tikt izplatīti.  

 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 


