
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/DCP/18/0079 

Tuloxxin 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un aitām 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

KRKA d.d, Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

KRKA d.d, Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Tuloxxin 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un aitām 

Tulathromycin 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 ml satur 

 

Aktīvā viela: 

Tulatromicīns 100 mg 

 

Palīgvielas: 

Monotioglicerīns 5 mg 

 

Dzidrs, bezkrāsains līdz nedaudz dzeltenīgs vai nedaudz brūns šķīdums. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Liellopiem 

Liellopu respiratoro slimību (LRS) ārstēšanai un metafilaksei, kuras ierosina pret tulatromicīnu jutīgas 

Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni un Mycoplasma bovis. Pirms 

metafilaktiskas ārstēšanas jāapstiprina slimības esamība ganāmpulkā. 

 

Govju infekciozā keratokonjunktivīta (GIK) ārstēšanai, ko ierosina pret tulatromicīnu jutīgas 

Moraxella bovis. 

 

Cūkām 

Cūku respiratoro slimību (CRS) ārstēšanai un metafilaksei, ko ierosina pret tulatromicīnu jutīgas 

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus 

parasuis un Bordetella bronchiseptica. Pirms metafilaktiskas ārstēšanas jāapstiprina slimības esamība 

ganāmpulkā. Zāles lietot tikai tādos gadījumos, kad paredzama slimības attīstība cūkām 2-3 dienu 

laikā. 

 

Aitām 

Infekciozā pododermatīta (nagu puves) ārstēšanai agrīnā stadijā, kuru ierosina virulentais 

Dichelobacter nodosus. 

 

 



5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret makrolīdu grupas antibiotikām vai pret kādu 

no palīgvielām. 

Nelietot vienlaicīgi ar citām makrolīdu vai linkozamīdu grupas antibiotikām. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Tulatromicīna subkutāna ievadīšana liellopiem bieži izraisa pārejošu sāpju reakciju un lokālu audu 

pietūkumu injekcijas vietā, kas var saglabāties līdz 30 dienām. Šādas reakcijas nenovēroja cūkām un 

aitām pēc intramuskulāras ievadīšanas. Liellopiem un cūkām patomorfoloģiskas izmaiņas injekcijas 

vietā (tostarp atgriezenisks asinsvadu nosprostojums, tūska, fibroze un hemorāģijas) novēro ļoti bieži 

aptuveni 30 dienas pēc injekcijas. 

 

Aitām pārejošas diskomforta pazīmes (galvas purināšana, injekcijas vietas berzēšana, kāpšanās 

atpakaļ) pēc intramuskulāras injekcijas novēro ļoti bieži. Šīs pazīmes izzūd dažu minūšu laikā. 

 

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā: 

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-

s)); 

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus 

ziņojumus). 

 

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā vai domājat, 

ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

Iespējams ziņot arī nacionālā ziņošanas sistēmā, kas atrodama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa 

vietnē www.pvd.gov.lv 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi, cūkas un aitas. 

 

 

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

 

Liellopiem (ārstēšanai un metafilaksei)  

2,5 mg tulatromicīna/kg ķermeņa svara (līdzvērtīgs 1 ml/40 kg ķermeņa svara). 

 

Vienreizēja subkutāna injekcija. Liellopu ārstēšanai, kuru ķermeņa svars ir virs 300 kg, zāļu devu 

sadalīt, lai vienā injekcijas vietā ievadītu ne vairāk kā 7,5 ml. 

 

Cūkām 

2,5 mg tulatromicīna/kg ķermeņa svara (līdzvērtīgs 1 ml/40 kg ķermeņa svara). 

 

Vienreizēja intramuskulāra injekcija kakla muskulatūrā. Cūku ārstēšanai, kuru ķermeņa svars ir virs 80 

kg, zāļu devu sadalīt, lai vienā injekcijas vietā ievadītu ne vairāk kā 2 ml. 

 

Aitām 

2,5 mg tulatromicīna/kg ķermeņa svara (līdzvērtīgs 1 ml/40 kg ķermeņa svara). 

Vienreizēja intramuskulāra injekcija kakla muskulatūrā. 

 



 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Jebkuru respiratoro slimību gadījumā ir ieteicams ārstēt dzīvniekus slimības sākuma stadijās un 

novērtēt atbildes reakciju 48 stundas pēc injekcijas. Ja respiratoro slimību klīniskie simptomi 

saglabājas, pastiprinās vai recidivē, ārstēšana ir jāmaina, lietojot citas antibiotikas, un jāturpina līdz 

klīniskie simptomi izzūd. 

 

Dzīvnieka ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai nodrošinātu pareizas zāļu devas 

ievadīšanu un novērstu nepietiekamas devas lietošanu. Aizbāzni caurdurt ne vairāk kā 20 reizes. Vienā 

reizē ārstējot vairākus dzīvniekus, zāļu ievilkšanai no flakona izmantot vienu adatu, kas ievietota 

flakona aizbāznī, lai izvairītos no aizbāžņa pārāk biežas caurduršanas. Pēc ārstēšanas zāļu izvilkšanai 

izmantoto adatu no flakona izņemt. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Liellopiem (gaļai un blakusproduktiem): 22 dienas. 

Cūkaām (gaļai un blakusproduktiem): 13 dienas. 

Aitām (gaļai un blakusproduktiem): 16 dienas. 

 

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

Nelietot grūsniem dzīvniekiem 2 mēnešus pirms gaidāmajām dzemdībām, ja šo dzīvnieku pienu 

paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā  un nepieejamā vietā. 

 

Nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra. 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. 

Pēc atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 

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

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi aitām: 

Nagu puves pretmikrobo ārstēšanas iedarbību var mazināt tādi faktori kā mitra vide un neatbilstoša 

dzīvnieku turēšana. Šī iemesla dēļ nagu puves ārstēšana jāapvieno ar labturības uzlabošanu, piemēram, 

jānodrošina sausa apkārtējā vide. 

 

Vieglas nagu puves ārstēšana ar antibiotikām nav piemērota. Nopietnu klīnisko pazīmju vai hroniskas 

nagu puves gadījumā aitām tulatromicīns uzrādīja daļēju iedarbību, tāpēc to lietot tikai agrīnā nagu 

puves stadijā. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu baktēriju jutības testu rezultātiem. 

Ja tas nav iespējams, ārstēšana jāpamato ar vietējiem (reģiona, saimniecības līmeņa) 

epidemioloģiskajiem datiem par baktēriju jutību. 

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. 

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

izplatība, kuras ir rezistentas pret tulatromicīnu un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem 

makrolīdiem, iespējamās krusteniskās rezistences dēļ. 



 

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

Tulatromicīns ir kairinošs acīm. Ja notikusi nejauša nokļūšana acīs, nekavējoties skalot acis ar tīru 

ūdeni. 

 

Nokļūstot uz ādas, tulatromicīns var izraisīt pastiprinātu jutību. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, 

nekavējoties mazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. 

 

Pēc lietošanas mazgāt rokas. 

 

Ja notikusi nejauša pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas 

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Laboratoriskajos pētījumos žurkām un trušiem nav novērota teratogēna, fetotoksiska vai 

maternotoksiska iedarbība. Šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā nav noteikts. 

Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Veidojas krusteniskā rezistence ar citiem makrolīdiem. Nelietot vienlaicīgi ar pretmikrobiem 

līdzekļiem, kuriem ir līdzīgs darbības mehānisms, piemēram, ar citiem makrolīdiem vai 

linkozamīdiem. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Liellopiem pēc trīskārtīgas, pieckārtīgas un desmitkārtīgas devas ievadīšanas novēroti pārejoši 

simptomi, kas saistīti ar diskomfortu injekcijas vietā - nemiers, galvas purināšana, zemes kārpīšana un 

īslaicīgi samazināta barības uzņemšana. Liellopiem, kuriem ievadīja 5 līdz 6 reizes lielāku zāļu devu, 

nekā ieteicams, novēroja vieglu miokarda deģenerāciju. 

 

Jaunām cūkām ar ķermeņa svaru aptuveni 10 kg pēc trīskārtīgas vai pieckārtīgas devas ievadīšanas 

novēroti pārejoši simptomi, kas saistīti ar diskomfortu injekcijas vietā - pārmērīga kviekšana un 

nemiers. Novērots klibums, ja injekcija veikta pakaļkājas muskulatūrā. 

 

Jēriem (aptuveni 6 nedēļas veciem) pēc trīskārtīgas vai pieckārtīgas zāļu devas ievadīšanas novēroti 

pārejoši simptomi, kas saistīti ar diskomfortu injekcijas vietā – kāpšanās atpakaļ, galvas purināšana, 

injekcijas vietas berzēšana, gulšanās un celšanās augšā, blēšana. 

 

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 

 

Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju. Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā 

atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

12/2018 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Iepakojuma izmēri: 



50 ml, 100 ml vai 250 ml caurspīdīgs, I tipa stikla flakons, kas noslēgts ar hlorbutila/butila gumijas 

aizbāzni ar laminētu pārklājuma un alumīnija vāciņu ar plastmasas noplēšamu/noņemamu uzliku, 

kartona kastītē 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

SIA KRKA Latvija 

Tel.: 67338610 

Fakss: 67338151 

 

Recepšu veterinārās zāles. 


