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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/97/0637 

 

Vitamin E + Selenium šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un 

kaķiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

BREMER PHARMA GMBH 
Werkstrase 42 

34414 Warburg 

Vācija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Vitamin E + Selenium šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un 

kaķiem 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

1 ml šķīduma injekcijām satur: 

 

Vitamīna E acetāts   100,0 mg 

Nātrija selenīts      1,97 mg 

Dzidrs bezkrāsains šķīdums. 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un kaķiem: 

Vitamīna E un selēna nepietiekamības profilaksei un ārstēšanai. Apaugļošanās traucējumu ārstēšanai 

sievišķās un vīrišķās kārtas dzīvniekiem, dzimumorgānu hipofunkcija, pārošanās aktivitātes 

nomākums, pastāvīgi aborti, muskuļu distrofija un miopātija. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

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

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Nobarojamās cūkas ar 60 – 90 kg ķermeņa svaru var uzrādīt zemu panesamību.  

Liellopiem un zirgiem var novērot neparedzamu sistēmisku iedarbību, tai skaitā nāvējošu anafilaktisko 

šoku. Reizēm iespējamas anafilaktiskas reakcijas. 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Liellopi, zirgi, cūkas, aitas, kazas, suņi un kaķi. 
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8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES  
 

Vienreizējai zemādas injekcijai: 

 

Liellopiem, zirgiem    5 – 10 ml dzīvniekam 

Teļiem, aitām, kazām    2 - 4 ml dzīvniekam 

Cūkām                   3 ml dzīvniekam 

Sivēniem (līdz 20 kg ķermeņa svara)         1 ml dzīvniekam 

Atšķirtiem sivēniem (20-60 kg ķermeņa svara)  1 – 3 ml dzīvniekam 

Suņiem, kaķiem     0,5 – 1 ml dzīvniekam 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Ņemot vērā selēna potenciālo toksicitāti, rekomendētās devas stingri jāievēro.  

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām: 0 dienas. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C 

Sargāt no gaismas. 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Grūsnība un laktācija 

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti) 

Klīniski akūtas pārdozēšanas simptomi ir nespecifiski, kā, piemēram, nomākums, siekalošanās un 

vemšana. Hroniskas saindēšanās ar selēnu gadījumā novēro alopēcijas, pododermatītu ar daļēju raga 

kārtas atdalīšanos, locītavu skrimšļu bojājumus. 

 

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 atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai 

kopā ar sadzīves atkritumiem.  

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi 

palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

10/2016 
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15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Iepakojuma izmēri: 

12 x 100 ml; 

6 x 250 ml. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

Lietošanai dzīvniekiem.  

Recepšu veterinārās zāles. 

 


