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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/NRP/00/1128 
 

Veteusan emulsija lokālai lietošanai suĦiem un kaėiem 
 

 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reăistrācijas apliecības īpašnieks: 
Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austrija  
 
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austrija 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Veteusan 
Emulsija lokālai lietošanai suĦiem un kaėiem 
Crotamiton 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  
 
1 ml satur –  
Akt īvā viela: 
Krotamitons   100,00 mg 
 
Palīgviela(s): 
Metil-p-hidroksibenzoāts 0,65 mg, Propil-p-hidroksi-benzoāts 0,35 mg, propilēnglikols, emulgators uz 
cetilstearilalkohola bāzes, trolamīns, karbomērs, attīrīts ūdens. 
  
4. INDIK ĀCIJA(AS) 
 
Kašėis, utu un blusu invāzija, nieze un hroniska ekzēma. 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām. 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Šīm veterinārajām zālēm ir vispārēji laba panesamība. 
Tikai Ĝoti retos gadījumos var novērot alerăiskas reakcijas vai ādas iekaisumu. 
Reti krotamitons var izraisīt sāpju reakciju, īpaši gadījumos, ja lieto uz tikko iekaisušiem, sulojošiem 
ādas bojājumiem, kuriem nepieciešama mitruma terapija. 
 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
SuĦi, kaėi 
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8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Aplicēšanai un ieberzēšanai skartajā ādas apvidū.  
Parasti veic 3-4 aplikācijas 2-3 dienu laikā. 
 
Kaėiem Veteusan jāatšėaida ar tādu pašu daudzumu ūdens (attiecībā 1:1).  
Neapstrādāt vienlaicīgi vairāk kā 1/3 no kopējās ėermeĦa virsmas.  
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Krotamitons nedrīkst nonākt saskarē ar acīm vai gĜotādu. 
Ja produktu aplicē uz acs plakstiĦa, radzenes aizsardzībai lietot vazelīnu. 
 
Pārdozēšanas aizdomu gadījumā, piemēram, kaėiem pārspīlētas lietošanas dēĜ, lietošanu pārtraukt. 
Šādos gadījumos vai gĜotādas iekaisuma gadījumā pēc lielāka daudzuma iekšėīgas uzĦemšanas 
laizīšanas ceĜā ieteicama tikai simptomātiska ārstēšana. 
 
Grūsnība un laktācija: 
Nav pietiekamu pētījumu, tādēĜ lietot tikai saskaĦā ar atbildīgā veterinārārsta ieguvuma/riska 
novērtējumu. 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā  
 
Nav noteikts. 
Nav reăistrēts lietošanai produktīviem dzīvniekiem. 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā. 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Dažreiz kaėi pārlieku jutīgi reaăē (šoks), ja tiek apstrādāts viss ėermenis (mazgājot, vannojot). TādēĜ 
kaėiem lietot Veteusan tikai atšėaidītu ieteicamajā attiecībā un neapstrādāt vienlaicīgi vairāk kā 1/3 no 
kopējās ėermeĦa virsmas. Apstrādājamā dzīvnieka apmatojums nekĜūst lipīgs vai kā citādi mainīts, 
tādēĜ apcirpšana kā parasti nav nepieciešama.  
Var novērot īslaicīgu vemšanu un dzīšanos, ja notikusi nejauša norīšana, piemēram, intensīvi laizot 
apstrādātās ėermeĦa vietas.  
 
Lietotājam: 
Pēc lietošanas mazgāt rokas. Izvairīties no saskarsmes ar acīm. Ja notikusi nejauša saskarsme ar acīm, 
pamatīgi izskalot acis ar ūdeni. Personām ar pastiprinātu jutību pret krotamitonu vajadzētu izvairīties 
no saskarsmes ar šīm veterinārajām zālēm. 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām. 
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14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRIN ĀTA  
 
02/2010 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA 
 
Recepšu veterinārās zāles 
 
Iepakojuma izmērs: 100 ml. 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Papildus informācija: 
Veteusan darbojas pret ādas parazītiem un iznīcina tos. 
Tam piemīt augšanu kavējoša iedarbība pret svarīgākajām baktērijām, kuras var izraisīt ādas 
iekaisumu. 
Petījumi ir pierādījuši arī pretniezes iedarbību. 
Āda labi panes Veteusan, tam piemīt labas difūzijas īpašības un tas ātri iesūcas ādā.  


