
 
 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/02/1476 

 

Synulox RTU 

suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības  īpašnieks: 

Pfizer Animal Health Group 

Mercurinsstrat 20, B-1930 Zaventem 

Beļģija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Haupt Pharma Latina S.r.L., 

SS 156 Km 47, 600 

04100 Borgo San Michele (Latina) 

Itālija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Synulox RTU suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem 

 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

1 ml suspensijas satur - 

Aktīvās vielas: 

Amoksicilīns (amoksicilīna trihidrāta veidā)               140 mg 

Klavulānskābe (kālija klavulanāta veidā)                      35 mg 

 

Palīgviela: 

Frakcionēta kokosriekstu eļļa     0,86 ml 

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

Šīm veterinārām zālēm ir plaša spektra baktericīda aktivitāte pret klīniski svarīgām baktērijām 

lielajiem un mazajiem dzīvniekiem. In vitro veterinārās zāles ir aktīvas pret plašu baktēriju spektru, 

tajā skaitā pret amoksicilīnu rezistentiem beta-laktamāzi producējošām baktēriju celmiem: 

 

Gram-pozitīvās baktērijas 

Actinomyces bovis 

Bacillus anthracis 

Klostrīdijas 

Korinebaktērijas 

Peptostreptococcus spp. 

Stafilokoki 

Streptokoki 

 

Gram-negatīvās baktērijas 

Actinobacillus lignierisi 

Actinobacillus pleuropneumoniae 

Bacteroides 

Bordatella bronchiseptica 



 

 

Campilobacter spp. 

Esherichia coli 

Fusobacterium necrophorum 

Haemophilus spp. 

Klebsielas 

Moraxella spp. 

Pasterelas 

Proteus spp. 

Salmonellas 

 

Klīniski zāles ir indicētas šādu slimību ārstēšanai: 

Liellopiem 

Respiratorās infekcijas, mīksto audu infekcijas (piem., locītavu slimības, nabas slimības, abscesi u.c.),  

metrīts, mastīts. 

 

Kombinētā terapija govju mastītu ārstēšanā: 

Situācijā, kad nepieciešama sistēmiska terapija, kā arī intramammāra ārstēšana, var lietot  Synulox 

RTU injekcijas  kombinācijā ar Synulox Lacting Cow Intramammary.  

 

Cūkām 

Respiratoras bakteriālas infekcijas nobarojamām cūkām 

Kolibaciloze 

Infekcijas, kas saistītas ar dzemdību periodu (piem., mastīts, metrīts un agalaktija). 

 

Suņiem un kaķiem 

Respiratorās infekcijas, urīnizvadceļu infekcijas, ādas un mīksto audu infekcijas (piem., abscessi,  

pioderma, anālais sakulīts, gingvinīts). 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Šīs zāles nedrīkst lietot trušiem, jūras cūciņām, kāmjiem un citiem grauzējiem. Jāievēro piesardzība, 

lietojot citiem ļoti maziem zālēdājiem. 

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Šo veterināro zāļu lietošana dažreiz var izraisīt sāpes injekcijas vietā un/vai vietēju audu reakciju. 

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

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi, cūkas, suņi un kaķi. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

 

Intramuskulārai vai subkutānai ievadīšanai suņiem un kaķiem; tikai intramuskulārai ievadīšanai  

liellopiem un cūkām devā 8,75 mg/kg ķermeņa svara (1 ml / 20 kg ķermeņa svara) vienu reizi dienā 

3-5 dienas. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Pirms lietošanas flakonu labi sakratīt. Pēc injekcijas masēt injekcijas vietu. Lietot tikai pilnīgi sausas 

sterilas adatas un šļirces. Notīrīt flakona aizbāzni pirms katras nākamās devas paņemšanas. 



 

 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ   

 

Pienam: 60 stundas (5. slaukšanas reize, ja govs tiek slaukta divas reizes dienā).  

Pienu ārstēšanas laikā nedrīkst lietot cilvēku pārtikā.  

 

Liellopiem: Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas. 

Cūkām: Gaļai un blakusproduktiem: 19 dienas.  

Dzīvniekus ārstēšanas laikā nedrīkst kaut gaļai patēriņam cilvēku pārtikā. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

 

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

Derīguma termiņš pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt hipersensitivitāti (alerģiju) pēc to injekcijas, inhalācijas,  

iekļūšanas gremošanas traktā vai pēc saskares ar ādu. Pastiprināta jutība pret penicilīniem izraisa  

krustenisko jutību pret cefalosporīniem un otrādi. Alerģiskas reakcijas pret šīm vielām dažkārt var būt 

nopietnas. 

 

Nelietojiet šīs veterinārās zāles, ja Jums ir zināma pastiprināta jutība pret tām vai Jums ir ieteikts ar  

šādām zālēm nestrādāt.  

Lai izvairītos no šo veterināro zāļu iedarbības, rīkojoties ievērojiet lielu  

piesardzību un visus ieteiktos piesardzības pasākumus.  

 

Ja pēc iedarbības Jums attīstās tādi simptomi kā ādas nieze, nepieciešams meklēt medicīnisko 

palīdzību un uzrādīt ārstam šo brīdinājumu. Sejas, lūpu vai acu tūska vai apgrūtināta elpošana ir 

nopietnāki simptomi, kuru gadījumā nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. 

 

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. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

26/11/2012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles. 

Ne visi iepakojuma veidi var tikt izplatīti.  

 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību. 

 

PFIZER ANIMAL HEALTH 

Tālr.: +370 525 14000 


