
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/94/0151 

 

Tetra-Delta 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 īpašnieks: 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

Beļģija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Norbrook Laboratories Ltd. 

Station Works, Newry, Co Down, 

BT 35 6JP,  

Ziemeļīrija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Tetra-Delta suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

10 ml suspensijas satur  

Aktīvās vielas: 

Novobiocīna nātrija sāls, kas atbilst novobiocīnam 100 mg 

Neomicīna sulfāts, kas atbilst neomicīnam 105 mg 

Prokaīna penicilīns 100 mg 

Dihidrostreptomicīna sulfāts, kas atbilst dihidrostreptomicīnam 100 mg 

Prednizolons 10 mg 

 

Palīgvielas: 

Alumīnija monostearāts 

Zemesriekstu eļļa 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Mastīta ārstēšanai govīm laktācijas periodā. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nav. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 



Nav konstatētas. 

 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Laktējošas govis. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES 
 

Ievadīšanai tesmenī vienreizējas infūzijas veidā. 

Inficētajā ceturksnī caur pupa kanālu infūzijas veidā jāievada vienas šļirces saturs tūlīt pēc 

slaukšanas. 

Pirms lietošanas šļirci saskalināt. 

Pirms infūzijas pups ir rūpīgi jānotīra un jādezinficē, un jārūpējas, lai novērstu piesārņojuma 

nokļūšanu uz šļirces uzgaļa. Pēc infūzijas ir ieteicams izmantot šķīdumu pupu iemērkšanai vai 

aerosolu. 

Ja nepieciešams, smagos gadījumos infūziju atkārtot pēc 24 vai 48 stundām. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Skat. 8. punktu. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  
 

Pienam: 108 stundas 

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.  

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

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

inhalācijas, norīšanas vai saskares ar ādu. Paaugstināta jutība pret penicilīniem var izraisīt 

krustenisko jutību pret cefalosporīniem un otrādi. Alerģiskās reakcijas pret šīm vielām dažreiz 

var būt smagas. 



Izvairieties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm, ja Jums ir zināma paaugstināta jutība pret 

tām vai ja Jums ir ieteikts nestrādāt ar šādām zālēm. Rīkojieties ar šīm zālēm ar lielu 

piesardzību, lai izvairītos no saskares, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus. 

Ja pēc saskares ar šīm zālēm Jums attīstās noteikti simptomi, piemēram, ādas izsitumi, 

nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma 

marķējumu ārstam. Ja rodas tādi nopietni simptomi kā sejas, lūpu un acu pietūkums vai 

apgrūtināta elpošana, nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem 

tiesību aktiem. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

04/2014 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 

 


