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ZĀěU APRAKSTS 

V/NRP/99/1034 
 
 
1. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS 
 
Tenazym® 
Suspensija lietošanai iekšėīgi vai uz ādas suĦiem un kaėiem 
 
 
2. KVALITAT ĪVAIS UN KVANTITAT ĪVAIS SASTĀVS 
 
1 ml suspensijas satur: 
 
Akt īvās vielas: 
Tetraciklīna hidrohlorīds          30.00 mg 
Neomicīna sulfāts          22.50 mg 
Prednizolona acetāts             2.00 mg 
Himotripsīns    120 FIP-vienības 
Tripsīns       12 FIP-vienības 
Papaīns                  1.5 FIP-vienības 
 
Papildvielas: 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. 
 
 
3. ZĀěU FORMA 
 
Iedzeltena eĜĜaina suspensija lietošanai iekšėīgi vai uz ādas 
 
 
4. KLĪNIKSIE DATI 
 
4.1 Mērėa sugas 
 
SuĦi un kaėi 
 
4.2 Lietošanas indikācijas, specifiski mērėa sugām 
 
SuĦiem un kaėiem: 
Infekcijas slimības jaundzīvniekiem – enterīts, pneimonija, artrīts un otīts; sekundāras 
infekcijas vīrus saslimšanām, brūču apstrādei. 
 
4.3 Kontrindik ācijas 
 
Nav. 
 
4.4 Īpaši brīdinājumi par katru m ērėa sugu  
 
Nav 
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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 Nevēlamas reakcijas (biežums un bīstamība) 
 
 
Nav zināmas. 
 
4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā  
 
Nav norādīta. 
 
4.8 Mijiedarb ība ar citām zālēm un citi mijiedarb ības veidi 
 
Antibiotiku darbība tiek pastiprināta, ja brūcēs vai apdegumu vietās ir infekcija un strutas. 
 
4.9 Devas un lietošanas veids 
 
Iekšėīgai lietošanai: 0.4 ml / kg ėermeĦa svara (kā tiešā deva). 
  Lietot ar 12 stundu intervālu 3 – 5 dienas. 
 
Lietošanai uz ādas 
(brūču apstrādei): Lietot vairākas reizes, līdz brūces sadzīst. 
 
Pirms lietošanas sakratīt. 
 
4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārk ārtas situācijās, antidoti), ja nepieciešams 
 
Nav noteikta. 
 
4.11 Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā 
 
Nav noteikts. Nelietot produktīvajiem dzīvniekiem. 
 
 
5 FARMAKOLO ĂISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
 
Farmakoterapeitiskā grupa: 
Tetraciklīna hidrohlorīds ir plaša spektra antibiotikas, kuru darbība vērsta uz baktēriju šūnu 
proteīnu biosintēzes traucējumiem, pārraujot ribosomālo translāciju.  
ATĖvet kods: QD06AA54. 
 
Neomicīna sulfāts pieder pie aminoglikozīdiem, kas darbojas baktriostatiski, ietekmējot 
ekstracelulāro mikroorganismu ribosomas. 
 
ATĖvet kods: QA07AA51 
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Prednizolons  - glikokortikoīdais hormons, kam ir nozīme ogĜhidrātu, tauku un olbaltumvielu 
metaboli 
mā 
 
ATĖvet kods: QD07CA03 
Himotripsīns un tripsīns ir proteolīstiskie gremošanas fermenti, kas atrodas gan cilvēku, gan 
dzīvnieku gremošanas traktā. Papaīns ir proteolītiskais ferments, kas iegūts no auga Papaya 
carica L. (Caricaceae). 
 
ATĖvet kods: QD03B 
 
 
5.1 Farmakodinamiskās  īpašības 
 
Tetraciklīna hidrohlorīds 
Tetraciklīni ir plaša spektra antibiotikas ar bakteriostatisku iedarbību. Darbības princips 
balstās uz proteīnu biosintēzes traucēšanu, izjaucot ribosomālo translāciju. 
Darbojas pret Corynebacterium, Fusobacterium, Clostridium, Yersinia, Nocardia, Chlamydia, 
Rickettsia, Mycoplasma un Leptospira.  
Tetraciklīnus var lietot penicilīnu un hloramfenikolu vietā. 
 
Neomicīna sulfāts 
10 mg neomicīna sulfāts atbilst 7 mg aktīvai neomicīna bāzei. Neomicīns pieder pie 
aminoglikozīdu antibiotikām, un to jau kādu laiku veiksmīgi lieto humānajā un 
veterinārmedicīnā. 
Neomicīns darbojas bakteriostatiski, iedarbojas uz ekstracelulāro baktēriju ribosomām, 
„derformējot” translāciju. Lietojot lielās devās, novērojams baktericīds efekts, izmainot 
patogēnās membrānas. 
Neomicīns ir plaša spektra darbības antibiotika, kas arī iedarbojas pret Gram – negatīvajiem 
mikroorganismiem – no Staphylococci, Pasteurella, Bordetella, Brucella, Enterobacteriaceae 
un E. coli līdz Listeria, Yersinia un Aeromonas. Obligāti rezistentas ir Bacteroides sugas, 
Clostridia un dažas Enterococcus dzimtas. 
 
Prednizolona acetāts 
Prednizolons ir glikokortikoīdais hormons, kam ir nozīme ogĜhidrātu, olbaltumvielu un tauku 
vielmaiĦā. Prednizolons (tas veidojas kā aktīvā forma arī no prednizona) farmakoloăiski 
darbojas kā pretiekaisuma un pretalerăijas līdzeklis. Tas inhibē iekaisuma mediatorus (no 
arahidonskābes kaskādes), kā arī kavē histamīna atbrīvošanos. Tādejādi tiek profilaktētas 
galvenokārt visas prolongētās alerăiskās saslimšanas (bronhiālā astma cilvēkiem), piemēram, 
reimatiskais artrīts, vilkēde un citas. 
Infekcijas slimību gadījumos prednizolons samazina iekaisumu pavadošos simptomus un to 
radītās komplikācijas. Glikokortikoīdu lietošana tiek ieteikta anafilaktiskā vai septiskā šoka 
akūtajās fāzēs, stresa, iekaisuma gadījumos, vai pie smagām, akūtām dermatozēm. 
 
Fermenti tripsīns, himotripsīns un papaīns 
Šie trīs fermenti veido augsti molekulārus polimēru ėēžu savienojumus ar dažādām 
aminoskābēm. Tie kontrolē katalītiskos intra un ekstracelulāros vielmaiĦas procesus, lai gan 
to iedarbība var atšėirties, atkarībā no tā, vai izveidotie savienojumi ir peptidāzes vai 
esterāzes. Iedarbība ir variabla. Darbojas gan lokāli, gan sistemātiski. Tiešo iedarbību var 
novērot, ja organismā ir kāds no šo fermentu deficītiem (asins reces traucējumi, gremošanas 
procesu traucējumi zarnās, kuros iesaistīti fermenti u.c.) Turklāt, izraisot dažu fermentu 
deficītu, veidojot alternatīvas metabolisma situācijas, piemēram, izraisot asparagīna deficītu, 
tiek kavēta audzēja specifiskā augšana. 
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Fermenti piedalās stresa situāciju izraisītu slimību ārstēšanā (hidrolāžu lietošana gremošanas 
traucējumu gadījumā, fibrinolīzes veicināšanai iekaisumu gadījumā, tūsku samazināšanai 
u.c.). Fermentu terapiju var pielietot imūnsistēmas defektu, piemēram, reimatoīdā kompleksa 
ārstēšanai u.c.  
Iepriekš minētās fermentu tripsīna, himotripsīna un papaīna iespējas pierāda, ka to lietošana 
rada ne tikai klīniski pamanāmus efektus, bet arī veicina iekaisumu inhibēšanu ar 
proteolītisko (eksudātu, pseidomembrānu) sagremošanu un vielmaiĦas uzlabošanu. 
 
 
5.2 Farmakokinētiskie dati 
 
Tetraciklīni labi uzsūcas gan pēc orālas, gan parenterālas lietošanas. (tetraciklīna hidrohlorīda 
absorbēšanās pēc orālas lietošanas ir >50). Tie Ĝoti labi izkliedējas pa visiem svarīgākajiem 
orgāniem. Ja tetraciklīnu sākuma deva injicēta parenterāli, ir iespējams turpināt ārstēšanas 
kursu caur muti, ko dara dzīvnieka īpašnieks. Nav ieteicama lokāla tetraciklīnu lietošana. Tā 
darbība ir ierobežota inficētās brūcēs, kā arī infekciju vietās ap acīm un uz ėepām. 

Tetraciklīna hidrohlorīdam piemīt visaugstākā stabilitāte šėīdumos vai suspensijās no 
tetraciklīnu grupas antibiotikām, taču ir viszemākā mikroorganismu rezistences 
veidošanās. Lielākā daĜa tetraciklīnu izdalās neizmainītā veidā ar urīnu. Aknās tie 
tiek metabolizēti un izdalās ar žulti. Ir konstatēta daĜēja enterohepatiskā cirkulācija. 
Pussadalīšanās periods, ar nelielām izmaiĦām starp sugām, ir starp 10 un 12 
stundām pēc ievadīšanas. 

 
Neomicīnu var lietot iekšėīgi, parenterāli, kā arī lokāli. 
 
Prednizolons no gremošanas trakta tiek absorbēts strauji un gandrīz pilnībā (85 – 100%), 
plazmā maksimālo koncentrāciju sasniedz 1 – 2 stundas pēc ievadīšanas. Iedarbības ilgums ir 
no 12 – 36 stundām (atkarībā no devas). Izplatās arī dzemdē un tesmenī. Prednozolons tiek 
sadalīts aknās. VielmaiĦas gala produkti tiek izdalīti ar urīnu (apmēram 3 % neizmainītā 
veidā). Neliela daĜa izdalās ar žulti.  
Izšėirošais faktors attiecībā uz fermentu tripsīna, himotripsīna, un papaīna lietošanu caur 
muti, ir šo makromolekulu uzsūkšanās ātrums, lai tiktu sasniegts arī sistēmisks efekts Tas tika 
noteikts ar vairāku metožu palīdzību (tiešā identifikācija limfas un emulăēto tauku veidotajā 
pienainajā šėīdumā, kas veidojas tievajās zarnās uzĦemto tauku sagremošanas laikā, caur muti 
uzĦemot I125 apzīmētos fermentus u.c.), neskatoties uz pastāvošajām atšėirībām (starp 
atsevišėiem enzīmiem, sugu īpatnībām, zarnu gĜotādas slimībām vai tās darbības 
traucējumiem), no ievadītajiem fermentiem organismu sasniedz katrā gadījumā >20%, daĜēji 
>50%. Diskutējams ir jautājums par uzsūkšanās iespējām pirms pinocitozes un arī pāreja uz 
persorpcijas formu.  
 
 
6. FARMACEITISK Ā INFORMĀCIJA 
 
6.1 Papildvielu saraksts 
 
Vilnas tauki (emulăējošais aăents) 
Triglicerīdi, vidējās ėēdes (eĜĜaina saistviela) 
 
6.2 Nesaderība 
 
Nav zināma 
 
6.3 Derīgums 
 
Veterināro zāĜu derīguma termiĦš izplatīšanai paredzētā iepakojumā:     2 gadi 
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Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas                                    28 dienas 
 
6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi  
 
Neuzglabāt temperatūrā, augstākā par 25 °C. 
 
6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs 
 
Polietilēna injektors 10 ml. 
Kaste ar 10 injektoriem. 
 
6.6 Īpaši norādījumi r īcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem, 

kas paliek pēc to lietošanas 
 
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi ir jāiznīcina saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām. 
 
7. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 
Veyx-Pharma GmbH 
Söhreweg 6 
34639 Schwarzenborn 
Vācija 
 
 
8. REĂISTRĀCIJAS NUMURS 
 
V/NRP/99/1034 
 
 
9 REĂISTRĀCIJAS/PĀRREĂISTRĀCIJAS DATUMS 
 
Reăistrācijas datums: 26/11/1999 
Pārreăistrācijas datums: 28/07/2009 
 
 
10 TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 
28/07/2009 
 
 
TIRDZNIEC ĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS 
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 


