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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/NRP/99/1035 
 

Veyxyl® LA 20%  

200 mg/ml suspensija injekcijām 
liellopiem, cūkām, aitām, suĦiem un kaėiem 

 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reăistrācijas apliecības turētājs un zāĜu sērijas ražotājs: 
Veyx-Pharma GmbH 
Söhreweg 6 
34639 Schwarzenborn 
Vācija 
 
2.  VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS 
 
Veyxyl® LA 20%  

200 mg/ml suspensija liellopiem, cūkām, aitām, suĦiem un kaėiem 
Amoxicillin trihydrate 
 
3.  ZIĥOJUMS PAR AKT ĪVO(AJĀM) VIELU( ĀM) UN CIT ĀM SASTĀVDAěĀM   
 
1 ml suspensijas satur: 
 
Akt īvā viela 
 
Amoksicilīns(amoksicilīna trihidrāta formā) 200 mg 
 
Palīgvielas: 
Butilhidroksianizols          0.08 mg 
Butilhidroksitoluēns          0.08 mg 
 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. 
 
4.  INDIKĀCIJAS 
 
Pret amoksicilīnu jutīgu grampozitīvu un gramnegatīvu baktēriju izraisītu infekciju ārstēšanai, 
t.sk. plaušu un elpceĜu, gremošanas trakta, uroăenitālā trakta infekcijas; vispārējas infekcijas 
un septicēmija; bakteriālas sekundāras infekcijas, ko izraisījušas virālas slimības; sarkanguĜa. 
Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar Veyxyl® LA 20%, ieteicams noskaidrot baktēriju jūtību pret 
amoksicilīnu, it sevišėi gremošanas trakta infekciju gadījumos, jo daudzas E.coli un 
Salmonellae ir rezistentas pret amoksicilīnu. 
 
5.  KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
• Intravenoza ievadīšana 
• Nelietot dzīvniekiem, kam novērota jūtība pret penicilīniem un cefalosporīniem 
• Smaga renālā nepietiekamība ar anūriju un oligūriju 
• β-lactamāzes – veidojošo patogēnu klātbūtne 
• Nelietot trušiem, jūrascūciĦām, kāmjiem, un mazajiem grauzējiem 



 2 

6.  NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Amoksicilīnu saturošu preperātu lietošana var izraisīt alerăiskas reakcijas (ādas alerăija, 
anafilakse). Ja konstatē alerăiskas reakcijas Veyxyl® LA 20% lietošanas laikā, tā lietošana 
nekavējoties jāpārtrauc. 
Rīcība: 
Anafilakses gadījumā: epinefrīns (adrenalīns) un glikokortikosteroīdi i.v.  
Ādas alerăiskas reakcijas gadījumā: antihistamīni un/vai glikokortikosteroīdi 
 
Retos gadījumos pēc Veyxyl® LA 20% injekcijas var novērot lokālu iekaisumu. Nevēlamo 
blakusefektu parādīšanās biežumu var ierobežot, samazinot vienā injekcijas vietā ievadāmo 
devu. 
 
Ja tiek novēroti citi nevēlami blakus efekti, kas nav minēti šājā etiėetē, informēt veterinārārstu 
 
7.  MĒRĖA SUGAS 
 
Liellopi, cūkas, aitas, suĦi, kaėi. 
 
8.  DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 
PAĥĒMIENA  
 
Intramuskulārām injekcijām liellopiem, teĜiem, cūkām, aitām, suĦiem un kaėiem. 
 
10 mg amoksicilīna uz 1 kg ėermeĦa svara vienu reizi dienā vismaz trīs dienas pēc kārtas. (10 
mg amoksicilīna uz kilogramu ėermeĦa svara ir līdzvērtīgs 0.5 ml Veyxyl® LA 20% uz 10 kg 
ėermeĦa svara) 
Ja manāma klīniskā stāvokĜa uzlabošanās nav vērojama, tad ilgāka ārstēšana lietderīga tikai 
tad, ja ir laboratoriski apstiprināta baktēriju jūtība. Citos gadījumos ārstēšanas līdzekli 
jāmaina. Ārstēšana jāturpina 2 dienas pēc klīnisko pazīmju izzušanas. 
Intramuskulārām injekcijām cūkām laterālajā kakla muskulatūrā, liellopiem – elkoĦa 
(anconeus) muskulatūrā. 
Pirms lietošanas sakratīt 
 
9.  IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Nav piemērojami. 
 
10.  IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IMANTOŠAN Ā 
 
Liellopi, cūkas un aitas: gaĜai un blakusproduktiem:  28 dienas 
 
Liellopi: pienam:      3 dienas 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C. 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā un uz iepakojuma. 
Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā 
 
12.  ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Īpaši brīdinājumi: liellopiem Veyxyl® LA 20% injekcijas jāievada dažādās vietās ėermeĦa 
vietās. Liellopiem vienā vietā ievada ne vairāk kā 20 ml. Personām, ar pastiprinātu jūtību pret 
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penicilīniem vai cefalosporīniem, vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm veterinārajām 
zālēm. 
Mijiedarbība un nesaderība: Lietojot kopā ar citiem medikamentiem, jāizvairās no 
iespējamām nesaderībām. Potenciāls antagonisms ir ar penicilīniem un hemoterapijas 
līdzekĜiem ar bakteriostatisku efektu. Nesaderību var novērot ar sulfonamīdiem, smagajiem 
metāliem un oksidatīviem līdzekĜiem. 
Pārdozēšana: Pārdozēšanas gadījumā novēro centrālās nervu sistēmas uzbudinājumu un 
spazmas. Ārstēšana ar Veyxyl® LA 20% ir nekavējoties jāpārtrauc un jāpielieto 
simptomātiskā terapija (benzodiazepīnu vai barbiturātu kā antidotu lietošana). 
 
13.  ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM 
VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām bīstamiem atkritumiem. 
 
14.  DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 
PĀRSKATĪTA 
 
28/07/2009 
 
15.  CITA INFORM ĀCIJA 
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
Stikla flakonos pa100 ml 
Iepakojums: 1 x 100 ml 


