
 

 
 

MARĶĒJUMS 

V/MRP/05/1640 

 
Šīm zālēm nav lietošanas instrukcijas. Visa informācija ir atrodama uz iepakojuma marķējuma. 

 

N.B.: Marķējuma teksts 4 injektoru paciņai ir samazināts vietas trūkuma dēļ. Visi no marķējuma 

paciņas dzēstie fakti ir atainoti uz kartona kastītes. 

Visa informācija, kas jānorāda uz tiešā iepakojuma, ir saglabāta, un ir pievienota arī šāda papildu 

informācija: 

- iepakojuma izmērs; 

- mērķa sugas; 

- vārdi „Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā”; 

- reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums; 

- reģistrācijas numurs. 
 

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 

Kartona kastīte ar 1 paciņu ar 4 injektoriem un 4 tīrīšanas salvetēm 

Kartona kastīte ar 5 paciņām ar 4 injektoriem un 20 tīrīšanas salvetēm 

Kartona kastīte ar 6 paciņām ar 4 injektoriem un 24 tīrīšanas salvetēm 

Kartona kastīte ar 15 paciņām ar 4 injektoriem un 60 tīrīšanas salvetēm 

Kartona kastīte ar 30 paciņām ar 4 injektoriem un 120 tīrīšanas salvetēm 

 

 

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Virbactan  

150 mg ziede suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem 

 Cefquinomum 
 

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS 

 

Katrs Virbactan 3 g injektors satur: 

 

Aktīvā viela 

Cefkvinoms (sulfāta veidā): 150,0 mg 

 

3. ZĀĻU FORMA 

 

Suspensija ievadīšanai tesmenī.  

Homogēna gandrīz balta eļļaina suspensija. 

 

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS 

 

Kastītē ir 1 paciņa ar 4 injektoriem un 4 tīrīšanas salvetēm. 

Kastītē ir 5 paciņas ar 4 injektoriem un 20 tīrīšanas salvetēm. 

Kastītē ir 6 paciņas ar 4 injektoriem un 24 tīrīšanas salvetēm. 

Kastītē ir 15 paciņas ar 4 injektoriem un 60 tīrīšanas salvetēm. 

 Kastītē ir 30 paciņas ar 4 injektoriem un 120 tīrīšanas salvetēm. 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

5. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi (cietstāvošas govis) 



 

 
 

 

 

6. INDIKĀCIJA(S) 

 

Subklīniska mastīta ārstēšanai cietlaišanas laikā un jaunu bakteriālu tesmens infekciju 

novēršanai slaucamām govīm cietstāvēšanas periodā, kuras ierosina šādi pret cefkvinomu jutīgi 

mikroorganismi: Streptococcus uberis, Streptococcus dysagalactiae, Streptococcus agalactiae, 

Staphylococcus aureus, koagulāzes negatīvie stafilokoki. 

 

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) 

 

Vienreizējai ievadīšanai tesmenī. 

150 mg cefkvinoma, t.i., vienas injektora saturs, maigi jāievada katrā pupā tūlīt pēc pēdējās 

slaukšanas reizes. 

 

Pirms zāļu ievadīšanas tesmenis ir pilnībā jāizslauc. Pups un tā atvere rūpīgi jānotīra un 

jādezinficē ar tīrīšanas salvetēm, kas ir iepakojumā. Jārūpējas, lai novērstu injektora uzgaļa 

kontamināciju. Maigi ievieto vai nu apmēram 5 mm, vai visā uzgaļa garumā un ievada vienas 

injektora saturu katrā pupā. Zāles izkliedē, maigi masējot pupu un tesmeni. 
Injektoru drīkst izmantot tikai vienu reizi. 

 

 
 

A. Notīriet pupu ar pievienoto tīrīšanas salveti. 

B. Lai injektoru ievietotu daļēji, nolauziet vāciņa augšdaļu, kā parādīts attēlā. 

C. Lai ievietotu injektoru pilnībā, nolauziet visu vāciņu. 

 

Nepieskarieties uzgalim ar pirkstiem. Ievadiet suspensiju uzmanīgi. 

 

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas. 
Pienam: 1 diena pēc atnešanās, ja cietstāves periods ir ilgāks par 5 nedēļām. 

36 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves periods ir 5 nedēļas vai īsāks. 

 

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 

 

Nelietot dzīvniekiem, ja ir zināma pastiprināta jutība pret cefalosporīnu antibiotikām vai citām 

β-laktāma antibiotikām. 

Nelietot govīm ar klīnisku mastītu. 

 

Zāles jālieto atbilstoši no dzīvniekiem iegūtu baktēriju jutības pārbaužu rezultātiem. Ja tas nav 

iespējams, terapija jābalsta uz vietējo (reģionālo, saimniecības) epidemioloģisko informāciju 

par mērķa baktēriju jutīgumu. 
Nelietot tīrīšanas salvetes uz pupu bojātajām vietām. 

Nelietot govīm laktācijas laikā. Ja zāles lietotas nepareizi laktācijas laikā, piens jāiznīcina 

35 dienas ilgi. 

 

Zāļu efektivitāte ir noteikta tikai pret patogēniem, kas minēti apakšpunktā „Lietošanas 

indikācijas “. Attiecīgi pēc govs cietlaišanas var sākties citu patogēnu tipu, galvenokārt 

Pseudomonas aeruginosa, izraisīts smags akūts mastīts (potenciāli letāls). Lai novērstu šādu 

risku, obligāti jāievēro stingri aseptikas nosacījumi; govis jātur higiēniski tīros aplokos tālu 

prom no slaukšanas vietas, un pēc cietlaišanas tās vairākas dienas regulāri jāpārbauda. 



 

 
 

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt pastiprinātu jutību (alerģiju) pēc injekcijas, ieelpošanas, 

norīšanas vai saskares ar ādu. Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krustenisku jutību 

pret cefalosporīniem un otrādi. Retos gadījumos alerģiskās reakcijas pret šīm vielām var būt 

smagas. 

Nelietot zāles, ja jums ir zināma jutība pret penicilīniem vai cefalosporīniem vai ja jums ir 

ieteikts nestrādāt ar šādām zālēm. 

Šis zāles jālieto ļoti piesardzīgi, lai izvairītos no saskares ar aktīvo vielu. Lietošanas laikā 

jāvalkā necaurlaidīgi cimdi. Pēc lietošanas mazgāt vielas iedarbībai pakļauto ādu. 

Ja pēc saskares ar aktīvo vielu veidojas tādi simptomi kā ādas izsitumi, jāmeklē medicīniskā 

palīdzība un jāuzrāda šis brīdinājums ārstam. Sejas, lūpu un acu tūska vai apgrūtināta elpošana 

ir daudz nopietnāki simptomi un ir nepieciešama tūlītēja medicīniskā apskate. Personām, kurām 

veidojas reakcijas pēc saskares ar šīm zālēm, jāizvairās no darba ar šīm zālēm (un citām 

cefalosporīnu un penicilīnu saturošām zālēm) nākotnē. 

 

Pēc salvešu lietošanas jānomazgā rokas un jāvalkā aizsargcimdi, ja ir diagnosticēts 

izopropilspirta izraisīts ādas kairinājums vai aizdomas par to. Novērst saskari ar acīm, jo 

izopropilspirts var izraisīt acu kairinājumu. 

 

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 

EXP 

„Pēc atvēršanas izlietot līdz…” 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 

 

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz paciņas vai šļirces. 

 

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem 

tiesību aktiem. 

 

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami 

 

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles. 

 

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ” 

 

Uzglabāt  bērniem neredzamā  un nepieejamā vietā. 

 

 

 

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 

 

Virbac 

1ère avenue, 2065 M  

L.I.D. 06516 Carros  

Francija 

 



 

 
 

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) 

 

V/MRP/05/1640 

 

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS 

 

Lot 

  



 

 
 

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA 

(Paciņas marķējums) 

 

 

 

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Virbactan  

150mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem 

 Cefquinomum 
  

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS 

 

 Cefquinomum (ut sulfas) 150 mg 

 

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS 

 

Viens 3 g injektors satur 150 mg cefkvinoma (sulfāta veidā). 

 

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS 

 

Paciņa satur 4 injektorus. 

 

5. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi (cietstāvošas govis). 

 

6. LIETOŠANAS VEIDS(I) 

 
Lietošanai tesmenī 

 

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas. 

Pienam: 1 diena pēc atnešanās, ja cietstāves periods ir ilgāks par 5 nedēļām. 

36 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves periods ir 5 nedēļas vai īsāks. 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 

EXP 

 

9. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS 

 

Lot 

 

10. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ” 

 

Uzglabāt  bērniem neredzamā  un nepieejamā vietā. 

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS 

 

Virbac 



 

 
 

 

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) 

 

 V/MRP/05/1640 

 

 

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” 

 

Lietošanai dzīvniekiem. 

  



 

 
 

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 

(3 g pilnšļirce) 

 

 

 

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Virbactan  

150mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem 
 

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS 

 

 Cefquinomum (ut sulfas) 150 mg 

 

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS 

  

 3 g 

Viens 3 g injektors satur: 150 mg Cefquinome (as sulphate). 

 

4. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi (cietstāvošas govis). 
 

5. LIETOŠANAS VEIDS(I) 

 

Ievadīšanai tesmenī. 

 

6. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

 

7. SĒRIJAS NUMURS 

 

Lot {numurs} 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 

EXP{mēnesis/gads} 

 

9. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” 

 

Lietošanai dzīvniekiem. 


