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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
V/NRP/02/1517 

 
TIAMULINA 45%   

450 mg/g pulveris iekšėīgai lietošanai broileriem un cūkām 
 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reăistrācijas apliecības īpašnieks: 
SINTOFARM S.p.A.  
Via Togliatti 5  
42016 Guastalla (RE) 
Itālija 
 
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
SINTOFARM S.p.A.  
Via Togliatti 5  
42016 Guastalla (RE) 
Itālija 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
TIAMULINA 45%  
450 mg/g pulveris iekšėīgai lietošanai broileriem un cūkām 
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 
 
Viens grams pulvera iekšėīgi lietojama šėīduma pagatavošanai satur: 
 
Akt īvā viela:  
Tiamulīna hidrogēnfumarāts 450 mg atbilst 360 mg tiamulīna 
 
Palīgviela: 
Laktozes monohidrāts     līdz 1 g 
 
  
4. INDIK ĀCIJAS 
 
Broileri (izĦemot dējējvistas, kuru olas izmanto cilvēka uzturam): Mikoplazmoze, hroniskas 
elpceĜu slimības, infekciozais artrīts 
Cūkas: Cūku dizentērija, mikoplazmoze, enzootiska pneimonija, superficiāls nekrotisks 
enterīts 
 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām. Nelietot 
vienlaikus ar monenzīnu, salinomicīnu un narazīnu vai jonoforām, monovalentām 
antibiotikām.  
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6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Iespējami zarnu bakteriālās floras traucējumi.  
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Broileri (izĦemot dējējvistas, kuru olas izmanto cilvēka uzturam)  
Cūkas 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Produkts iekšėīgai lietošanai pirms lietošanas jāšėīdina dzeramajā ūdenī.  
 
Broileri (iz Ħemot 
dējējvistas, kuru olas 
izmanto cilvēka uzturam) 

5-6 g pulvera uz 100 kg  putnu kopsvara (kas atbilst 22.5-
27 mg tiamulīnam)(atbilstoši 50-60 mg pulvera uz ėermeĦa  
svara izšėīdinot dzeramajā ūdenī 5 dienas 

Cūkas ar svaru līdz 100kg 0,35-0,76 g pulvera uz 100 kg dzīvsvara (kas atbilst 1.25-
2.75 mg tiamulīnam) atbilstoši 50-60 mg pulvera uz ėermeĦa 
svara  izšėīdinot dzeramajā ūdenī 5 dienas 

Cūkas ar svaru virs 100kg Mikoplazmoze – enzootiska pneimonija: 1.4-2.8 g produkta uz 
100 kg dzīvsvara (kas atbilst 5-10 mg aktīvās vielas uz kg 
dzīvsvara) 3-5 dienas 
Cūku dizentērija: 1.4 g pulvera uz 100 kg dzīvsvara (kas atbilst 
5 mg aktīvās vielas uz kg dzīvsvara) 3-5 dienas 
 

 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Nepārsniedziet ieteiktās  devas. 
 
Šėīdiniet produktu dzeramajā ūdenī līdz pilnīgai izšėīšanai.  
Personām ar pastiprinātu jutību pret tiamulīnu vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm 
veterinārajām zālēm.  
Pagatavojot šėīdumu un dodot to dzīvniekam, jālieto aizsargcimdi.  
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠAN Ā  
 
Broileru gaĜa (izĦemot dējējvistas, kuru olas izmanto cilvēka uzturam): 5 dienas 
CūkgaĜa: 10 dienas 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
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Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākĜi.  
Uzglabāt oriăinālā slēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. 
 
 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc Derīgs līdz:  
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Nav. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo 
aktu prasībām. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAM ĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
18/08/2008 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Lietošanai dzīvniekiem 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 
 


