
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/98/0779 

TETRAVET LA 200 mg/ml, šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām , cūkām 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

CEVA SANTE ANIMALE 

Zone Industrielle, La Ballastiere, 33500 Libourne, Francija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

TETRAVET LA 200 mg/ml, šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām, cūkām 

Oxytetracycline 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 

 

1 ml šķīduma satur: 

Aktīvā viela: 

Oksitetraciklīns.............................200 mg 

Palīgvielas:  

Līdz...............................................100 ml 

 

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

TETRAVET LA lieto pret oksitetraciklīnu jutīgu ierosinātāju izraisītu infekciju ārstēšanai. 

Liellopiem: pastereloze, aktinobaciloze, teļu difterija(Fusobacterium necrophorum), nagu puve, 

abscesi, anaplazmoze, pēcoperāciju un pēcdzemdību infekcijas, infekciozais perikardīts, konjunktivīts, 

pneimonija, pleirīts. 

Aitām un kazām: enzotiskais aborts, pneimonija, peritonīts, nagu puve, mastīts, metrīts, nabas un 

locītavu slimības, abscesi, pēcoperāciju un pēcdzemdību infekcijas. 

Cūkām: pastereloze, pneimonija, pleirīts, MMA (mastīts –metrīts-agalaktijas) sindroms, nabas un 

locītavu slimības, atrofiskais rinīts, abscesi, sarkanguļa, pēcoperāciju un pēcdzemdību infekcijas. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot, aitām un kazām, kuru pienu paredzēts lietot cilvēku uzturā. 

Nelietot suņiem, kaķiem un zirgiem. 

Nelietot aknu vai nieru nepietiekamu funkciju gadījumā. 

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret tetraciklīniem. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Hipersensivitātes reakcijas novēro reti, reakcijas gadījumā jāpārtrauc ārstēšana  ar TETRAVET LA  un 

jāveic atbilstoša terapija alerģijas novēršanai.Ir iespējama audu reakcija injekcijas vietā. Lai 

samazinātu risku, injekcijas ir jāveic dažādās ķermeņa vietās, vienā injekcijas vietā deva nedrīkst 

pārsniegt 20 ml liellopiem, 10 ml cūkām, 5 ml aitām un kazām. 

Lietojot tetraciklīnu zobu attīstības laikā, ieskaitot vēlīno grūtniecības periodu, var sekot zobu krāsas 

maiņa. 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.  

 



7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi, aitas, kazas, cūkas. 

 

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

 

Lietošanas veids: dziļai intramuskulārai injekcijai 

Liellopiem, aitām, kazām, cūkām: 1 ml TETRAVET LA/10 kg ķermeņa svara (t.i. 20 mg 

oksitetraciklīna/kg ķermeņa svara, ja nepieciešams injekciju atkārto pēc 3 dienām. 

Devas lielums nedrīkst pārsniegt 20 ml liellopiem, 10 ml cūkām, 5 ml mazajiem atgremotājiem, deva 

jāsadala un jāievada dažādās injekcijas vietās. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Pirms lietošanas, jānosaka dzīvnieka svars, lai izvairītos no pārdozēšanas. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena 

Pienam: 14 slaukšanas reizes (7 dienas) 

Nelietot aitām un kazām, kuru pienu paredzēts lietot cilvēku uzturā. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

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

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

 

Nelietot, aitām un kazām, kuru pienu paredzēts lietot cilvēku uzturā.  

Nelietot suņiem, kaķiem un zirgiem. 

Nelietot aknu vai nieru nepietiekamu funkciju gadījumā. 

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret tetraciklīniem. 

Mijiedarbība: nelietot kombinācijā ar citiem antimikrobiem līdzekļiem. 

Lietošana grūsnības, laktācijas laikā: lietojot tetraciklīnus parastos apstākļos, augļa defekti netika 

novēroti. Tetraciklīniem nav toksiskas ietekmes uz reprodukcijas funkciju. Zobu krāsu maiņa arī nav 

bieži sastopama, ņemot vērā piedāvāto ārstēšanās kursu. Piedevām, zobu krāsas maiņa, nerada 

ekonomiskus zaudējumus. 

Nelietot aitām un kazām, kuru pienu paredzēts lietot cilvēku uzturā. 

 

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

 

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un 

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

Personām, ar pastiprinātu jutību pret tetraciklīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm 

veterinārajām zālēm. 

 

 

 

 



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 INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 

 

09/2012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles 

 

Iepakojuma  izmēri: daudzdevu flakoni 50 ml,100 ml, 250 ml un 500 ml  

Sekundārais iepakojums: kartona kārba  

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 
 

 


