
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 

ZUPREVO 180 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem 
 
1. REĢISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, 
JA DAŽĀDI 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 
Intervet International B. V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nīderlande 
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
Intervet International GmbH, Feldstrasse 1 a, 85716 Unterschleissheim, Vācija 
 
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
ZUPREVO 180 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem 
Tildipirosin 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 
Veterinārās zāles ir dzidrs dzeltenīgs šķīdums injekcijām, kas satur 180 mg/ml tildipirozīna. 
 
4. INDIK ĀCIJA(AS) 
Govju respiratorās slimības (GRS) ārstēšanai un profilaksei, kuru ierosina pret tildipirozīnu 
jutīgie Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida un Histophilus somni. 
Pirms preventīvās ārstēšanas jānoskaidro slimības klātbūtne ganāmpulkā. 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret makrolīdu grupas antibiotikām vai pret kādu no 
palīgvielām. 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Ārstētiem dzīvniekiem ļoti bieži novēro sāpes injekcijas laikā un injekcijas vietas pietūkumu. 
Atsevišķiem dzīvniekiem pēc maksimāli ieteicamā vienas injekcijas tilpuma (10 ml) 
lietošanas var būt injekcijas vietas pietūkums ar vieglu sāpju reakciju palpējot, kas beidzās 
vienas dienas laikā. 
Pietūkums ir īslaicīgs un parasti pāriet 7 – 16 dienu laikā; atsevišķiem dzīvniekiem pietūkums 
var ilgt 21 dienu. Izmaiņas injekcijas vietā pārsvarā pāriet 35 dienās. 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu. 
7. MĒRĶA SUGAS 
Liellopi. 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 
PAŅĒMIENA 
Subkutānai lietošanai. 
Lieto 4 mg tildipirozīna/kg ķermeņa svara (atbilst 1 ml/45 kg ķermeņa svara) vienreiz dienā. 
Ieteicams ārstēt dzīvniekus slimības sākuma stadijās un novērtēt atbildes reakciju 2-3 dienu 
laikā pēc injekcijas. Ja respiratorās slimības klīniskie simptomi neizzūd vai pastiprinās vai 
atsākas, ārstēšana ir jāmaina, izmantojot citas antibiotikas, un jāturpina līdz klīnisko 
simptomu izzušanai. 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
Liellopu, kuru ķermeņa svars pārsniedz 450 kg, ārstēšanai devu sadala tā, lai vienā vietā 
neinjicētu vairāk kā 10 ml. 
Flakona gumijas aizbāzni var droši caurdurt līdz 20 reizēm. Pretējā gadījumā ieteicams 
izmantot daudzdevu šļirci. 
Lai nodrošinātu precīzu dozēšanu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk, un 
novērstu lietošanu samazinātās devās. 
 



10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā 
Gaļai un blakusproduktiem: 47 dienas. 
Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku 
uzturā. 
Nelietot grūsniem dzīvniekiem, no kuriem pēc 2 grūsnības mēnešiem paredzēts iegūt pienu 
cilvēku uzturam. 
11. ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz flakona pēc Derīgs līdz/EXP. 
Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
Piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 
Ja vien iespējams, veterinārās zāļu lietošanai ir jābalstās uz ierosinātāju jutīguma testa 
rezultātiem. 
Lietojot veterinārās zāles ir jāņem vērā oficiālā, nacionālā un vietējā pretmikrobā politika. 
Lietot tikai intramuskulāri. 
Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības vai laktācijas laikā. Tomēr nebija nekādu 
pierādījumu par jebkādu selektīvu attīstības vai reproduktīvu iedarbību kādā no laboratorijas 
pētījumiem. Lietot saskaņā ar atbildīgā veterinārārsta ieguvuma/riska novērtējumu. 
10-kārtīgā ieteicamā deva, kā arī atkārtota veterināro zāļu subkutāna lietošana tikai izraisīja 
dažiem dzīvniekiem pārejošas klīniskās pazīmes, kas attiecināmas uz diskomfortu injekcijas 
vietā un injekcijas vietas pietūkumu, kas saistīts ar sāpēm. 
Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst maisīt kopā ar citām 
veterinārajām zālēm. 
Veidojas krusteniskā rezistence ar citām makrolīdu grupas antibiotikām. Nelietot vienlaicīgi 
ar pretmikrobu līdzekļiem ar līdzīgu darbības mehānismu, tādiem kā citiem makrolīdiem vai 
linkozamīdiem. 
Piesardzības pasākumi , kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 
ārstēšanai 
Jāievēro piesardzības pasākumi, lai novērstu nejaušu pašinjekciju, jo toksikoloģiskajos 
pētījumos laboratorijas dzīvniekiem konstatēja kardiovaskulāru efektu pēc intramuskulāras 
tildipirozīna lietošanas. Ja notikusi nejauša pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko 
palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojumu ārstam.  
Nelietot automātiskās šļirces, kurām nav papildus aizsargsistēmas. 
Tildipirozīns var izraisīt sensibilizāciju pēc nokļūšanas uz ādas. Ja notikusi nejauša saskarsme 
ar ādu, nekavējoties mazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Ja notikusi nejauša iekļūšana acīs, 
nekavējoties skalot acis ar tīru ūdeni. 
Pēc lietošanas mazgāt rokas. 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM 
VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi 
palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 
APSTIPRINĀTA 
Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē 
http://www.ema.europa.eu/. 
15. CITA INFORM ĀCIJA 
Kārba satur 1 flakonu pa 20 ml, 50 ml, 100 ml vai 250 ml. 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 
Recepšu veterinārās zāles. 


