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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0412 
Surolan suspensija ārīgai lietošanai suņiem un kaķiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Eli Lilly Regional Operations GmbH, 

Kölblgasse 8-10, 

1030 Vienna, 

Austrija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 

2340 Beerse 

Beļģija 

 

Lusomedicamenta, Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. 

Estrada Consiglieri Pedroso, n.°69-B  

Queluz de Baixo 

2730-055 Barcarena  

Portugāle 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Surolan suspensija ārīgai lietošanai suņiem un kaķiem 

Miconasole nitrate / Polymyxin B sulfate / Prednisolone acetate 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

1 ml suspensijas satur: 

Aktīvās vielas:  
Mikonazola nitrāts    23 mg  

Polimiksīna B sulfāts    0,5293 mg  

Prednizolona acetāts    5 mg  

 

Balta suspensija. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Suņiem un kaķiem Otitis externa un dermatīta ārstēšanai, kurus izraisa:  

 

- Mikroskopiskās sēnes  

Microsporum spp.  

Trichopyton spp.  

Candida spp.  

Malssezia pachydermatis  

- Grampozitīvās baktērijas  
Staphylococcus spp. (jutīgie celmi)  

Streptococcus spp. (jutīgie celmi)  



2 

 

- Gramnegatīvās baktērijas  
Pseudomonas spp. (jutīgie celmi)  

Eschericia coli  

- Ausu ērcītes  
Otodectes cynotis 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nepilināt ausī dzīvniekiem, kuriem ir traumēta auss bungādiņa, jo polimiksīns B ir potenciāli 

ototoksisks.  

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

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Ilgstoša lokāla steroīdu lietošana var izraisīt ādas krāsas izmaiņas un aizkavēt brūču sadzīšanu.  

Var novērot parastās kortikosteroīdu izraisītās nevēlamās reakcijas (bioķīmisko rādītāju izmaiņas, 

tādus kā paaugstināts kortizola un aknu enzīmu līmenis).  
Ļoti retos gadījumos šo zāļu lietošana var izraisīt kurlumu, galvenokārt suņiem senioru vecumā.  

 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Suņi un kaķi. 

 

 

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

 

•  Ausis:  pēc ārējā auss kanāla iztīrīšanas, iepilināt 3 līdz 5 pilienus Surolan auss kanālā 2 reizes dienā 

un, lai nodrošinātu pietiekamu preparāta izplatīšanos, labi izmasēt auss pamatni.  

 

•  Āda:  uzvilkt cimdus, uzpilināt pāris pilienus Surolan uz bojāto audu virsmas 2 reizes dienā un labi 

ierīvēt to ādā.  

 

Mikroskopisko sēņu izraisīta vai bakteriālas etioloģijas auss iekaisuma gadījumā ārstēšanu bez 

pārtraukuma jāturpina vēl 3 – 5 dienas pēc pilnīgas klīnisko simptomu izzušanas. Atsevišķos 

gadījumos var būt nepieciešama ilgstoša 2 – 3 nedēļu ārstēšana.  

 

Otodectes cynotis invāzijas gadījumā iepilināt ausī 5 pilienus Surolan 2 reizes dienā 14 dienas pēc 

kārtas. Ausu ērcītes invāzijas gadījumā jāārstē abas ausis, pat ja invāzija ir redzama tikai vienā ausī. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Pirms lietošanas flakona saturu rūpīgi saskalināt!  

Pirms ārstēšanas un, ja nepieciešams ārstēšanas laikā, nocirpt apmatojumu brūcē un apkārt tai.    

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Nav piemērojams. 
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11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši. 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: 

Tikai ārīgai lietošanai. 

Šo zāļu lietošana jābalsta uz baktēriju jutīguma testiem pret antibiotikām un vispāratzītiem 

pretmikrobu ārstēšanas principiem. 

Neatbilstoša šo zāļu lietošana var potencēt baktēriju rezistenci pret polimiksīnu B. 

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Lietot cimdus, ja zāles jāierīvē ādas brūcēs. Kortikosteroīdiem var būt neatgriezeniska iedarbība uz 

ādu. Kortikosteroīdiem pēc uzsūkšanās var būt kaitīga iedarbība, īpaši biežas un plašas saskares 

gadījumā un grūsnības laikā. 

Personām ar pastiprinātu jutību pret Surolan vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām 

zālēm. 

 

Grūsnība : 

Nav ieteicama vienlaicīga  glikokortikosteroīdu lietošana grūsnības 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 neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS  INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

05/2017 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles.  

 

Lietošanai dzīvniekiem.  

Iepakojuma izmēri: 15 ml vai 30 ml flakoni ar pipeti un skrūvējamu vāciņu.  

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

 

 

 

 


