
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS 

V/NRP/96/0403 

 

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  
 

Multivitamin Injection šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām un aitām 

 

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS  
 

Aktīvās vielas: 

1 ml šķīduma satur: 

Retinola palmitāts (A vitamīns) 15 000 SV 

Holekalciferols (D3 vitamīns) 25 mcg 

Alfa-tokoferola acetāts (E vitamīns) 20 mg 

Tiamīna hidrohlorīds (B1 vitamīns) 10 mg 

Riboflavīna nātrija fosfāts (B2 vitamīns) 5 mg 

Piridoksīna hidrohlorīds (B6 vitamīns) 3 mg 

Nikotīnamīds 35 mg 

D-pantenols 25 mg 

Ciānokobalamīns (B12 vitamīns) 25 mcg 

 

Palīgviela(s): 

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā. 
 

3. ZĀĻU FORMA 
 

Šķīdums injekcijām. Dzidrs oranžas krāsas šķīdums. 

 

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 

4.1 Mērķa sugas 

 

Zirgi, liellopi, cūkas un aitas. 

 

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas 
 

Hipovitaminožu profilaksei un ārstēšanai, īpaši saslimšanas, atveseļošanās laikā un novārdzinātiem 

dzīvniekiem. 

 

4.3 Kontrindikācijas 
 

Nav. 

 

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  

 

Izvairīties no nejaušas pašinjekcijas.. 

 

4.6 Iespējamās blakusparādības   (biežums un bīstamība) 

 

Nav. 

 

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā 
 

Grūsiem un laktējošiem dzīvniekiem Multivitamin Injection jālieto piesardzīgi. 

 

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 

Nav zināma. 

 

4.9 Devas un lietošanas veids 
 

 Intramuskulārām vai subkutānām injekcijām. Izvairīties no flakona satura kontaminācijas lietošanas 
laikā. 

 

 Zirgiem, liellopiem   : 20 – 30 ml 

 Teļiem, kumeļiem, aitām un cūkām : 5 – 10 ml 

 Atšķirtiem sivēniem un jēriem  : 2 – 5 ml 

 Sivēniem ar ķermeņa svaru līdz 8 kg : 0,5 – 2 ml 

 

 Injekcijas var atkārtot ar 10-14 dienu intervālu. 

 Jāievēro parastie aseptiskie piesardzības pasākumi. 

 

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

Nav piemērojama. 

 

4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā  

 

Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas 

Pienam : Nulle dienas  

 
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS  

 

Farmakoterapeitiskā grupa: Multivitamīni, ATĶ Vet. kods: QA11BA00 

 

5.1 Farmakodinamiskās īpašības 
 

 A vitamīns, nokļūstot acīs tiek pārvērsts retinolā un stabilizē šūnu membrānas. 

 D3 vitamīnas regulē  kalcija un fosfora koncentrāciju asins plazmā. 

 E vitamīns funkcionē kā antioksidants un saista brīvos radikāļus, īpaši nepiesātinātajām taukskābēm šūnu 

membrānu fosfolipīdos. 

 B1 vitamīns darbojas kā koenzīms glikozes un glikogēna sašķelšanā. 

 B2 vitamīna nātrija fosfāts tiek fosforilēts par koenzīma riboflavīna-5-fosfāta un flavīnadenīndinukleotīda 

(FAD) formā, kas darbojas kā ūdeņraža recipienti un donori. 



 B6 vitamīns tiek pārvērsts piridoksīna fosfātā, kas funkcionē kā koenzīms ar transamināzēm un 

dekarboksilāzēm proteīnu un aminoskābju vielmaiņā. 

 Nikotīnamīds tiek pārvērsts neaizstājamā koenzīmā nikotīnamīdadenīndinukleotīdā (NAD) un 

nikotīnamīdadenīndinukleotīda fosfātā (NADF). 

 Pantotenols jeb pantotēnskābe tiek pārvērsta koenzīmā A, kam ir galvenā loma ogļhidrātu un 

aminoskābju vielmaiņā un taukskābju, steroīdu un acetilkoenzīma A sintēzē. 

 B12 vitamīns ir nepieciešams nukleīnskābju sastāvdaļu sinētēzē, eritrocītu sintēzē un propionātu 

vielmaiņā. 
 

5.2 Farmakokinētiskie dati 
 

A vitamīns deponējas aknās un no tām izdalās atkarībā no organisma vajadzībām. Tas tiek izdalīts ar 

specifisku nesējvielu - retināla saistīto proteīnu (RSP) un tā komplekss tiek piesaistīts prealbumīnam. 

Turpmākā vitamīnu piegāde mērķa audiem tiek regulēta ar piesaistes vietām RCC. 

D vitamīns tiek uzsūkts un uzkrāts visos ķermeņa audos. Augsts līmenis izveidojas aknās un taukaudos. 

E vitamīns ir atrodams šūnu membrānā un novērš vai palēnina brīvo radikāļu un hiperoksīdu veidošanos 

no polinepiesātinātām taukskābēm. 

B1 vitamīns tiek sintezēts dzīvnieku gremošanas traktā un darbojas kā kokarboksilāze tauku, ogļhidrātu 

un proteīnu. 

B2 vitamīns tiek sintezēts dzīvnieku spureklī un tiek atbrīvots kā nepieciešama sastāvdaļa šūnu 

oksidēšanas procesā visiem dzīvniekiem. 

B6 vitamīns tiek sintezēts dzīvnieku spureklī esošo baktēriju darbības rezultātā. 

Nikotīnamīds tiek sintezēts un uzkrāts dzīvnieku spureklī, kur tas ir nepieciešams ogļhidrātu vielmaiņā. 

D-pantenols tiek sintezēts un uzkrāts dzīvnieku gremošanas traktā un ir nepieciešams uzturā visiem 

dzīvniekiem. 

B12 vitamīns tiek sintezēts un uzkrāts dzīvnieku gremošanas traktā un ir nepieciešams uzturā visiem 

dzīvniekiem.. 

 

6. FARMACEITISKIE DATI 
 

6.1 Palīgvielu saraksts 

 

 Hlorokrezols    

 Citronskābes monohidrāts/Nātrija hidroksīds    

 Polisorbāts 80    

 Dinātrija edetāta dihidrāts   

 Propilēnglikols    

 Butilēts hidroksianizols   

 Butilēts hidroksitoluēns   

 Ūdens injekcijām    

 

6.2 Nesaderība 
 

Nav zināma. 

 

6.3 Derīguma termiņš 
 

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 16 mēneši. 

Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 14 dienas. 

 

 

 



6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi  
 

Uzlabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C 

Sargāt no gaismas. 

 

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs  

 

Multivitamin Injection tiek izplatīts 100 ml dzintarkrāsas II tipa stikla flakonos, kas noslēgti ar nitrila gumijas 

aizbāzni un alumīnija vāciņu. 
 

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      

 

Norbrook Laboratories Limited 

Station Works 

Newry BT35 6JP 

Ziemeļīrija 

 

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS  

 

V/NRP/96/0403 
 

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS  

 

Pirmās reģistrācijas datums: 20/05/1996 

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 25/03/2013 

 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS  

 

03/2013 

 

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI 

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 


