
 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/99/1051 

 

Trisulfon suspension suspensija iekšķīgai lietošanai  

mājputniem, cūkām, teļiem, jēriem, kazlēniem un trušiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Slovēnija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Trisulfon suspension suspensija iekšķīgai lietošanai mājputniem, cūkām, teļiem, jēriem, kazlēniem 

un trušiem 

Sulfamonomethoxine sodium, trimethoprim 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 ml suspensijas iekšķīgai lietošanai satur: 

Aktīvās vielas: 

Sulfamonometoksīna nātrija sāls 400 mg  

Trimetoprims 80 mg 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Pret sulfamonometoksīnu un trimetoprimu jutīgu ierosinātāju izraisītu infekciju ārstēšanai: 

Mājputniem: kokcidioze, kolisepticēmija, pastereloze, salmoneloze, stafilokokoze, infekciozās iesnas. 

Cūkām: kolibakterioze, kokcidioze, infekciozais atrofiskais rinīts, salmoneloze, Haemophilus izraisītas 

infekcijas, pastereloze, toksoplazmoze. 

Teļiem, kazlēniem, jēriem: kolisepticēmija, streptokoku izraisīts poliartrīts, salmoneloze, pastereloze, 

pneimonija, stafilokoku izraisīti abscesi, omfalīts. 

Trušiem: kokcidioze, pastereloze, stafilokokoze, kolibakterioze, salmoneloze. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no 

palīgvielām. 

Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta smaga nieru vai aknu slimība.  

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Nav zināmas. 



 
 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Mājputni, cūkas, teļi, jēri, kazlēni un truši. 

 

 

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

 

Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni. 

 

Pirms lietošanas flakonu rūpīgi saskalināt. 

 

Cūkām, teļiem, jēriem un kazlēniem: dienas deva ir 12 – 24 mg sulfamonometoksīna nātrija sāls un 

2,5-5 mg trimetorpima uz kg ķermeņa svaru, kas ir līdzvērtīgs 1 – 2 ml Trisulfon suspension 

suspensijas uz 32 kg ķermeņa svara. Zāles jālieto 5 dienas, izšķīdinot dzeramajā ūdenī. Terapijas laikā 

dzīvniekiem jāsaņem tikai tāds dzeramais ūdens, kas satur zāles. Ja tas nav iespējams, dienas deva 

jāsadala divās vienādās devās, pirmā jālieto no rīta, bet otrā - 12 stundu laikā. 

Mājputni: kokcidiozes ārstēšanai deva ir 28 mg sulfamonometoksīna nātrija sāls un 6 mg 

trimetoprima, t.i., 100 ml Trisulfon suspension suspensijas uz 100 l dzeramā ūdens. Ārstēšanas ilgums 

ir 3 - 5 dienas. Dienas deva citu mājputnu slimību ārstēšanai ir 12 mg sulfamonometoksīna nātrija sāls 

un 2,5 trimetoprima uz kg ķermeņa svara (tas ir 1 ml Trisulfon suspension suspensijas uz 32 kg 

ķermeņa svara) 5 dienas. 

Truši: 40 mg sulfamonometoksīna nātrija sāls un 8 mg trimetoprima uz kg ķermeņa svara (tas ir 

100 ml Trisulfon suspension suspensijas uz 100 l dzeramā ūdens). Zāles jālieto kopā ar dzeramo ūdeni 

5 dienas. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Ārstēšanas laikā dzīvniekiem jādod tikai tāds dzeramais ūdens, kas satur zāles. Ja tas nav iespējams, 

tad dienas deva jāsadala divās vienādās devās, no kurām vienu lieto kā rīta devu, bet otru - pēc 12 

stundām. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

 

Mājputni, cūkas, teļi, jēri, kazlēni un truši: 

Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas. 

Nelietot putniem, kuru olas izmanto vai paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Sargāt no gaismas. 

 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši. 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP. 

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu. 

 



 
 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Ņemot vērā atšķirīgo baktēriju jutību pret stimulētiem sulfonamīdiem (atkarībā no laika un 

ģeogrāfiskā novietojuma), ieteicams ņemt paraugus un noteikt jutību.  

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā nacionālā un reģionālā pretmikrobu līdzekļu lietošanas 

politika.  

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju 

izplatība, kas rezistentas pret sulfamonometoksīnu un trimetoprimu, un pavājināties ārstēšanas 

efektivitāte ar trimetoprima kombinācijām ar sulfonamīdiem, līdz pat iespējamai krusteniskai 

rezistencei. 

Lai izvairītos no iespējama nieru bojājuma, nepieciešams uzņemt pietiekamu ūdens daudzumu, 

dehidratācijas novēršanai. 

Terapijas laikā dzīvniekiem jābūt pieejamam pietiekamam daudzumam dzeramā ūdens. Liela dzeramā 

ūdens daudzuma patēriņa gadījumā paaugstinātā apkārtējās vides temperatūrā, zāļu koncentrācija 

dzeramajā ūdenī jāsamazina par 25% vai jāpielāgo dzīvnieku dienas ūdens patēriņam un devai uz kg 

ķermeņa svara. 

 

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

Sulfonamīdi var izraisīt paaugstinātu jutību (alerģiju) pēc injekcijas, inhalācijas, norīšanas vai pēc 

kontakta ar ādu. Paaugstināta jutība pret sulfonamīdiem var izraisīt krusteniskas reakcijas ar citām 

antibiotikām. Alerģiskās reakcijas pret šīm vielām var būt nopietnas. 

Nerīkojieties ar šīm zālēm, ja Jūs zināt, ka Jūs esat jutīgs pret sulfonamīdiem. 

Ja pēc saskares ar zālēm Jums rodas simptomi, piemēram, ādas izsitumi, nekavējoties meklēt 

medicīnisko palīdzību, un parādīt ārstam šo brīdinājumu. 

Rīkojoties ar zālēm, jālieto necaurlaidīgi cimdi, piem., gumijas vai lateksa un aizsargbrilles. Nopietna 

acu bojājuma riska dēļ, aizsargbrilles jāvalkā, sajaucot šīs zāles ar dzeramo ūdeni.  

Ja notikusi saskare ar acīm, skalot acis ar lielu daudzumu tīra ūdens un, ja rodas kairinājums, meklēt 

medicīnisko palīdzību. 

Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.  

Mazgājiet rokas un piesārņoto ādu tūlīt pēc rīkošanās ar šīm zālēm. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Dažas zāles, piemēram, fenilbutazons, salicilāti un indometacīns, konkurē ar sulfonamīdiem, par 

piesaisti asins plazmas olbaltumvielām tos aizvietojot, tādējādi palielinot sulfonamīdu efektivitāti un 

toksiskumu. Paraaminobenzoskābes atvasinājumi, piemēram, vietējās anestēzijas līdzekļi prokaīns, 

tetrakaīns un prokaīnamīds, samazina sulfonamīdu pretmikrobo efektivitāti, paaugstinot 

paraaminobenzoskābes līmeni organismā. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Lielām trimetoprima devām (300 mg/kg dienā žurkām un 500 mg/kg dienā trušiem) bija teratogēna 

ietekme. Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā. 

 

Nesaderība: 

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām 

veterinārajām zālēm. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā 

ar sadzīves atkritumiem.  

 

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi 

palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 



 
 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

10/2017 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

100 ml flakoni kastītē, 1 l plastikāta pudeles, mērtrauks. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  

 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 

SIA »KRKA Latvija« 

Tel.: 67338610 

Fakss: 67338151 

 


