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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/97/0544 
 

Xylazine 2% 
20 mg/ml šėīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, suĦiem, kaėiem 

 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Alfasan International BV 
P.O. Box 78 
3440 AB Woerden 
Nīderlande 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Xylazine 2% 
20 mg/ml šėīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, suĦiem, kaėiem 
Xylasine hydrochloride 
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  
 
1 ml šėīduma satur – 
Akt īvā viela: 
Ksilazīns (hidrohlorīda formā) 20 mg 
  
 
4. INDIK ĀCIJA(AS) 
 
Ksilazīns paredzēts lietošanai visos gadījumos, kad nepieciešama dzīvnieka sedācija, 
piemēram, transportēšanas laikā, satrauktiem dzīvniekiem, dzemdību norisē, ėirurăisku 
manipulāciju veikšanai, kā arī narkozes premedikācijai. 
 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Kontrindicēta lietošana grūsniem dzīvniekiem pēdējā grūsnības mēnesī, kā arī dzīvniekiem, 
kuri slimo ar sirds un plaušu slimībām. 
 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Īslaicīgi var novērot arteriālā asinsspiediena paaugstināšanos, sevišėi pēc intravenozas 
ievadīšanas, bet drīz attīstās hipotensija.  
Bradikardija un elpošanas frekvences samazināšanās.  
Poliūrija, salivācija, uzpūšanās un priekškuĦăa motorikas pavājināšanās. 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
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7. MĒRĖA SUGAS 
 
Liellopi, zirgi, aitas, suĦi un kaėi. 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Liellopiem: intramuskulāri    0,05 – 0,2 mg / kg ėermeĦa svara 

 
sedācijai     0,25 ml / 100 kg ėermeĦa svara 
vieglām ėirurăiskām manipulācijām 0,50 ml / 100 kg ėermeĦa svara 
lielākām ėirurăiskām manipulācijām 1,00 ml / 100 kg ėermeĦa svara 

 
Zirgiem:  intravenozi   4 ml / 100 kg ėermeĦa svara 
  intramuskulāri 10 ml / 100 kg ėermeĦa svara 
 
Aitām: intramuskulāri 0,15 ml / 10 kg ėermeĦa svara 
 
SuĦiem: intramuskulāri vai 

intravenozi  0,15 ml / kg ėermeĦa svara 
 
Kaėiem: intramuskulāri 0,15 ml / kg ėermeĦa svara 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Nelietot ksilazīnu kopā ar trankvilizatoriem. 
Zāles, kuras izraisa elpošanas nomākumu vai elpošanas apstāšanos, jāievada samazinātā devā. 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠAN Ā  
 
GaĜai un blakusproduktiem: nulle dienas. 
Pienam: nulle dienas. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Uzglabāt temperatūrā zem 25°C. Nesasaldēt. 
Pēc tiešā iepakojuma atvēršanas glabāt ledusskapī(2-8°C).  
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā. 
Derīguma termiĦš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Nav ieteicams lietot grūsnības laikā. 
Kā ksilazīna darbības antagonistu lieto doksapramu. Atkarībā no dzīvnieka sugas arī 
atipamezolu un johimbīnu. 
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Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 
ārstēšanai  
- Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana vai pašinjekcija, nekavējoties meklēt 
medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam, bet pašam nevadīt transporta 
līdzekli, jo var parādīties sedācija un izmaiĦas asinsspiedienā. 
- Pēc saskares ar ādu nevar izslēgt iekaisumu, senzitizāciju, kontakta dermatītu un sistēmiska 
iedarbību. 
- Izvairīties no saskares ar ādu, acīm vai gĜotādu. 
- Pēc saskares ar ādu nekavējoties mazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. 
- Novilkt aptraipītās drēbes, kas ir tiešā kontaktā ar ādu. 
- Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) iekĜūšana acīs, skalot bagātīgi ar tekošu ūdeni. Ja 
parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.  
- Ja ar šīm zālēm strādā grūtnieces, jāveic attiecīgie pasākumi, lai nepieĜautu pašinjekciju, jo 
pēc nejaušas sistēmiskas iedarbības ar novērot dzemdes kontrakcijas un samazināts augĜa 
asinsspiediens. 
- Ārstam: 
Xylazin 2% ir α-adrenoreceptoru agonists, simptomi pēc uzsūkšanās var ietvert klīnisko 
iedarbību, t.sk. no devas atkarīga sedācija, elpošanas nomākums, bradikardija, hipotensija, 
sauss mutes dobums un hiperglikēmija. ZiĦots arī par ventrikulāro aritmiju. 
Respiratorie un hemodinamiskie simptomi jāārstē simptomātiski. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo 
aktu prasībām. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
21/12/2009 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Izplatīšanai – tikai praktizējošam veterinārārstam. 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 


