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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
V/NRP/00/1232 

Vitaminthe pasta iekšķīgai 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 un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
Virbac S.A. 
1ère Avenue 2065 M L.I.D. 
06516 Carros 
Francija 
 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 
Vitaminthe pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem 

 

 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  
 
1 ml pastas satur: 
 
Aktīvās vielas: 
Niklozamīds    0,24 g 
Oksibendazols   0,03 g 
 
Palīgvielas: 
Nātrija bisulfīds, nātrija benzoāts, dekvalīna hlorīds, ksantāna sveķi, nātrija polinaftalēna 

sulfonāts, dimetikons 300, nātrija ciklamāts, anšovu pulveris, pretputu līdzeklis 70426, attīrīts 

ūdens. 

 

Dzeltena līdz brūna pasta. 

 

  

4. INDIKĀCIJA(AS) 

 

Lenteņu, veltņtārpu un cērmju invāzijas ārstēšanai suņiem un kaķiem. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

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

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Ārstēšanas laikā dažkārt var novērot caureju, sliktu dūšu un vemšanu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
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Suņi, kaķi. 
 
 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES 
 
Iekšķīgai lietošanai. 
Lietot 15 mg oksibendazola un 120 mg niklozamīda, kas atbilst 0,5 ml pastas, uz vienu 
kilogramu ķermeņa svara. 
Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk. 
 
5 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 0,5 kg ķermeņa svara. 
10 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 2 kg ķermeņa svara. 
25 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 10 kg ķermeņa svara. 
 
Zāles lietot vienas devas veidā uz dzīvnieka mēles vai sajaucot ar barību. 
Kucēni un kaķēni: ārstē ievadot divas reizes ar 4 nedēļu intervālu laikā no 6. līdz 12. dzīves 
nedēļai. 
Pieauguši dzīvnieki: ārstē reizi 6 mēnešos. 
Sieviešu kārtas dzīvnieki: ārstē 3 reizes gadā — pārošanas laikā, vienu nedēļu pirms 
dzemdībām un 3–4 nedēļas pēc dzemdībām. 
 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 
Skatīt 8.punktu. 
 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 
Nav piemērojams. 
 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC. 
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši. 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma ar EXP. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

Parazītu rezistence pret jebkuru konkrētās grupas antihelmintisku līdzekli var attīstīties pēc 

biežas, atkārtotas šīs grupas antihelmintisko līdzekļu lietošanas. 

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 

ārstēšanai  
Lietošanas laikā nesmēķēt, neēst vai nedzert .  

Pēc lietošanas nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni . Izvairieties no zāļu saskares ar ādu . 

Gadījumā, ja notikusi saskare ar ādu , mazgāt to ar ziepēm un ūdeni . Gadījumā, ja zāles 
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nonāk acīs , skalot tās ar lielu daudzumu ūdens. Ja ādas vai acu kairinājums nepāriet , meklēt 

medicīnisku palīdzību .  

Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas 

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam . 

Lietošana grūsnības un laktācijas 
Drīkst lietot dzīvniekiem grūsnības un laktācijas laikā. 

Pārdozēšana  
Lietojot devās, kas bija daudzkārt lielākas par ieteikto devu, klīniskas vai farmakoloģiskas 
toksicitātes pazīmes nenovēroja. 
 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 

ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību 

aktiem. 
Neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai 
kopā ar sadzīves atkritumiem. 
 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS  INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

08/2016 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 
Bezrecepšu veterinārās zāles. 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 
 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Igaunija 
Tālr.: +3726709001 
 


