
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS 

V/NRP/92/0217 

 

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  
 

Sensiblex  

40 mg/ml šķīdums injekcijām govīm un kucēm 

 

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS  
 

1,0 ml šķīduma satur - 

Aktīvā viela: 
Denaverīna hidrohlorīds  40.00 mg 

 

Papildviela (konservants): 
Benzilalkohols  20.00 mg 

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. 

 

3. ZĀĻU FORMA 
 

Šķīdums injekcijai 

 

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA  

 

4.1 Mērķa sugas 
 

Govis un kuces 

 

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas 
 

Govīm: 

Dzemdību norises atvieglošana telēm; pārtrauktu dzemdību aktivizēšana; mīksto dzemdību 

ceļu atvēršanās un paplašināšanās stimulācija dzemdes vājuma vai nepareizas augļa guļas, 

auļa kroplības u.c. gadījumā; pirmās vai otrās pakāpes dzemdes kakla sašaurinājums, kurš 

izveidojies pēc sagriezušās dzemdes repozīcijas; fetotomijas atvieglošanai un dzemdību ceļu 

pasargāšanai no ievainojumiem (pārāk liels auglis, nepareiza miruša augļa guļa, ko nevar 

izlabot, kroplības u.c.). 

Dzemdību sāpju regulācijai vāju un pārāk stipru dzemdes muskulatūras kontrakciju (spazmas) 

gadījumos. Dzemdību norises atvieglošanai Sensiblex
 

jāievada aptuveni dzemdes kakla 

atvēršanās vai paplašināšanās fāzes beigās. Fetotomijas gadījumā ir papildus nepieciešama 

epidurālā anestēzija.  

Kucē,: 

Dzemdes kakla pāragra noslēgšanās, kuru var izraisīt dzemdi tonizējošie (oksitocīns) zāļu 

līdzekļi. 

 

4.3 Kontrindikācijas 
 

Denaverīns nav efektīvs agrā dzemdību ceļu atvēršanās fāzē. Kucēm: nenosakāms dzemdību 

stāvoklis (fāze), pataloģiska grūsnība, pārāk liels auglis. 

 

4.4 Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu 

 

Nav. 

 



4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

 

Nav noteikti. 

 

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

ārstēšanai  
 

Nav noteikti. 

 

4.6 Iespējamās blakusreakcijas (biežums un bīstamība) 

 

Dzīvniekam var pastiprināties vispārējs nemiers. Injekcijas vietā iespējama īslaicīga audu 

tūska.  

Nepietiekamas iedarbības gadījumā nepieciešams veikt papildus pasākumus. 

 

4.7 Lietošana grūsnības un laktācijas laikā 
 

Drīkst lietot laktācijas laikā. 

 

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm. Gadījumā, ja papildus tiek lietots 

oksitocīns, nepieciešama tā precīza dozēšana, jo kombinācijā ar denaverīnu iespējama 

oksitocīna iedarbības potencēšanās. 

 

4.9 Devas un lietošanas veids 
 

Intramuskulārai un subkutānai injekcijai. 

 

Telēm 5.0 - 10.0 ml Sensiblex (200 - 400 mg denaverīna hidrohlorīda/dzīvniekam) 

Govīm 10.0 ml Sensiblex (400 mg denaverīna hidrohlorīda/dzīvniekam) 

 

Nepieciešamības gadījumā atkārtoti var ievadīt pēc 40 – 60 minūtēm. 

 

Kucēm 0.5 - 1.5 ml Sensiblex (20-60mg denaverīna hidrohlorīda/dzīvniekam) 

 

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams 

 

Pārdozēšanas vai intravenozas ievadīšanas gadījumā var pastiprināties denaverīna izraisītie  

antiholīnerģiskie efekti, piemēram, paātrināta sirdsdarbība un elpošana. 

 

4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā 
 

Gaļai un blakusproduktiem:  Nulle dienas. 

Pienam:     Nulle dienas. 

 

5. FARMAKOLOĢISKAS ĪPAŠĪBAS  

 

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi ginekoloģiskie līdzekļi, denaverīns 

ATĶ Vet. kods: QG02CX90 

 

 

 



5.1 Farmakodinamiskās īpašības 
 

Denaverīna hidrohlorīds ir spazmolītiskas iedarbības viela, kuru lieto abdominālu un 

urogenitālu spazmu gadījumā, kā arī dzemdību palīdzībā. Denaverīns atslābina gludo 

muskulatūru; darbojas viegli antiholīnerģiski, analgētiski, antipirētiski, kā arī antieklampsīvi. 

Šāda denaverīna darbība nav terapeitiski nozīmīga. Denaverīna farmakodinamika nav zināma; 

toksicitāte ir ļoti zema. Eksperimentāli izraisītas hroniskas toksicitātes gadījumā žurkām, 

denaverīns izraisīja hepatocelulāro aknu deģenerāciju un aknu fermentu aktivitātes 

paaugstināšanos. Denaverīnam nepiemīt emriotoksiska, fetotoksiska un mutagēna iedarbība. 

 

5.2 Farmakokinētiskie dati 

 

Pētījumi ar žurkām parādīja to, ka denaverīns organismā ekstensīvi metabolizējas ēstera 

hidrolīzes, oksidatīvās dealkilācijas un N-dealkilācijas ceļā. Radušies metabolīti ir 

farmakoloģiski neaktīvi un kopā ar zemu sākotnējās vielas koncentrāciju izdalās no 

organisma kopā ar urīnu. Denaverīnam piemīt fenobarbitāla tipa enzīmus inducējošas 

īpašības, kurām nav klīniskas nozīmes pēc vienreizējas vai atkārtotas denaverīna aplikācijas. 

Pēc intramuskulāras ievadīšanas govīm, cūkām, aitām un kucēm denaverīna spazmolītiskā 

iedarbība sākas pēc 15-30 minūtēm un ilgst dažas stundas. 

 

6. FARMACEITISKIE DATI 
 

6.1 Palīgvielu saraksts 

 

Benzilalkohols (konservants) 

Propilēnglikols (kopšķīdinātājs) 

Sālsskābe (lai noregulētu pH līmeni, ja nepieciešams) (papildviela) 

Ūdens injekcijām (nesējviela) 

 

6.2 Nesaderība 
 

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm. 

  

6.3 Derīguma termiņš 
 

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi. 

Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 

 

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi  
 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. 

 

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs  
 

Bezkrāsaini I tipa 10 ml vai 50 ml stikla flakoni, noslēgti ar brombutila gumijas aizbāzni, kas 

piemērots daudzkārtējai caurduršanai un fiksēts ar alumīnija vāciņu. 

Kārba ar 1 x 10 ml, 6 x 10 ml,1 x 50 ml un 12 X 50 ml flakoniem. 

 

6.6 Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai    

 

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

aktiem. 

 

 

 



7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS      

 

Veyx-Pharma GmbH 

Söhreweg 6 

34639 Schwarzenborn 

Vācija 

 

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)  

 

V/NRP/92/0217 

 

 

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS  

 

Pirmās reģistrācijas datums:  06/1992 

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 30/07/2012 

 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS  

 

07/2012 

 

IZPLATĪŠANAS UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 


