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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/02/1496 

 

Biocatalin šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem un trušiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

 

FATRO S.p.A. 

Via Emilia, 285 

Ozzano Emilia (BO) 

Itālija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Biocatalin šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem un trušiem 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 ml satur: 

Aktīvās vielas: 

Aknu un rauga sēnīšu hidrolizāts  

kā aminoskābju avots*             350 mg 

B 12 vitamīns (ciānkobalamīns)                        10 μg 

B 1 vitamīns (tiamīna hidrohlorīds)              0,5 mg 

B 2 vitamīns (riboflavīna nātrija fosfāts)  1,0 mg 

B 6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds)    0,5 mg 

PP vitamīns (nikotīnamīds)                       20 mg 

Pantotēnskābe            2,50 mg 

 

Palīgvielas: līdz 1 ml 

 

*arginīns, leicīns, metionīns, valīns, histidīns, lizīns, treonīns, izoleicīns, fenilalanīns, triptofāns, 

tirozīns, cisteīns, serīns, glutamīnskābe, asparagīnskābe, glicīns, alanīns, prolīns. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Slimības, kuras izraisa vai saistītas ar olbaltumvielu un B grupas vitamīnu trūkumu:  

-stresa situācijas (antibiotiku, ķīmijterapeitisko līdzekļu lietošana, vakcinācija u.c.); 

-vispārējs vārgums (anēmijas, diareja, vemšana, toksikozes, gremošanas un elpošanas orgānu slimības, 

ķirurģiskas manipulācijas u.c.); 

-pastiprināts olbaltumvielu patēriņš (grūsnība, zīdīšanas periods, pārpūle); 

-augšanas un attīstības traucējumi, atveseļošanās pēc pārslimotām slimībām, ēstgribas trūkums. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nav. 
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6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Nav zināmas. 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Zirgi, kumeļi, liellopi, teļi, aitas, cūkas, sivēni, suņi, kaķi, truši.  

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES 

 

Intramuskulārai lietošanai sekojošās devās: 

Zirgiem, liellopiem 10- 20 ml 

Kumeļiem, teļiem, aitām, cūkām 5 - 10 ml 

Suņiem, kaķiem, trušiem  2 - 5 ml 

Sivēniem 1 - 2 ml 

Zāles lietot zemākajā noteiktajā devā 3-5 dienas ilgi, maksimāli līdz pat 15 dienām smagākos 

nepietiekamības gadījumos; augstākās devās lietot 2-3 reizes nedēļā 2-3 nedēļas ilgi vieglas līdz 

vidējas nepietiekamības gadījumos. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Nav. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

 

 

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas. 

Pienam: nulle stundas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt vēsā, tumšā vietā. 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 

ārstēšanai: 
Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas 

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Nav zināma. 

 

Nesaderība: 
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Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām 

veterinārajām zālēm. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

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

aktiem. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA   

            APSTIPRINĀTA 

 

08/2017 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Iepakojuma izmēri: 100 ml. 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 

 

SIA "Optim Vet" 

Mētru iela 6, 

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 

Latvija 

 

 

 


