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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/12/0044 

LV Vitol-140 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem 

 

 

1.  REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENZES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Interchemie werken “De Adelaar” Eesti AS 

Vanapere tee 14, Püünsi  

Viimsi vald, 74013 Harjumaa 

Igaunija 

Tel: +372 6 005 005 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  

 

LV Vitol-140 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem  

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

1 ml šķīduma satur: 

Aktīvās vielas:  
Vitamīns A (retinola palmitāts) 80 000 IU 

Vitamīns D3 (holekalciferols) 40 000 IU 

Vitamīns E (α-tokoferola acetāts) 20 mg 

 

Palīgvielas:  

Benzilspirts, butilhidroksitoluols, sojas eļļa  

 

Dzeltens, eļļains šķīdums. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

LV Vitol-140 ir vitamīnu A, D3 un E kombinācija lietošanai zirgiem, liellopiem,  aitām, kazām, cūkām, 

suņiem un kaķiem sekojošos gadījumos:  

 vitamīnu A, D3 un E deficīta profilaksei vai ārstēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem;  

 stresa izraisītu veselības traucējumu ārstēšanai vai profilaksei, kuru izraisa vakcinācija, saslimšana,  

transportēšana, paaugstināts mitrums, paaugstināta temperatūra vai strauja temperatūras maiņa;  

 lai uzlabotu barības izmantojamību. 

 

 

5.  KONTRINDIKĀCIJAS 

 

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

palīgvielām. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Ievadot noteiktajās devās, blakusparādības nav novērotas.  

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
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7. MĒRĶA SUGAS 

 

Zirgi, liellopi, aitas, kazas, cūkas,  suņi un kaķi.  

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES 

 

Vienreizējai intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.  

 

Liellopiem un zirgiem: 10 ml; 

Teļiem un kumeļiem: 5 ml; 

Aitām un kazām: 3 ml; 

Cūkām: 5-8 ml; 

Sivēniem: 1-3 ml; 

Suņiem: 1-5 ml; 

Kaķiem: 1-2 ml. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Lai novērstu vitamīnu kumulāciju (uzkrāšanos) organismā,  nedrīkst LV Vitol-140 lietot biežāk kā vienu 

reizi nedēļā.  

Veicot injekciju, jāievēro vispārpieņemtie aseptikas principi. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Nulle dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC. Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī (2 - 8 °C). 

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā. Sargāt no tiešiem saules stariem. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 nedēļas. 

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

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: 

Lai novērstu vitamīnu kumulāciju (uzkrāšanos) organismā, nedrīkst LV Vitol-140 lietot biežāk kā vienu 

reizi nedēļā.  

 

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Jāuzmanās, lai nenotiktu nejauša pašinjicēšana.  

Pēc zāļu saskares ar ādu vai iekļūšanas acīs, skarto vietu skalot ar lielu ūdens daudzumu.  

Pēc zāļu lietošanas, rūpīgi nomazgāt rokas.  

 

Lietošana grūsnības, laktācijas laikā: 

Lietojot zāles grūsnības pirmajā trimestrī, jāievēro piesardzības pasākumi, jo vitamīnam A var būt 

teratogēna iedarbība.  

Drīkst lietot laktācijas laikā. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Nav zināma. 
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Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Taukos šķīstošos vitamīnus nedrīkst uzņemt pārlieku daudz, jo tie uzkrājas organismā un var izraisīt 

blakusparādības.  

Vitamīna A pārdozēšanas gadījumā var novērot samazinātu barības uzņemšanu, ķermeņa svara 

samazināšanos, eritrēmu, alopēciju, izmaiņas gļotādās un garo kaulu lūzumu uz ko var norādīt klibums vai 

izmainīta gaita.  

Vitamīna D pārdozēšana var izpausties kā hiperkalcēmija, hipofosfatēmija, osteoporoze, 

hipoparatiroidisms, hiperkalcitonisms un distrofiskā kalcinoze.  

Nelietot lielākās devā kā norādīts.  

 

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 neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību 

aktiem.  

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

06/2017 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Iepakojums: brūns 100 ml II tipa stikla flakons, kas noslēgts ar plastmasas aizbāzni un alumīnija vāciņu.  

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieku: 

Interchemie werken “De Adelaar” Eesti AS 

Vanapere tee 14, Püünsi  

Viimsi vald, 74013 Harjumaa 

Igaunija 

Tel: +372 6 005 005 

 

 


