
 

 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/05/1523 

 

Vitamin E + Selen vet šķīdums injekcijām teļiem, cūkām un aitām 

 

 

 

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: 

V.M.D. n.v. 

Hoge Mauw 900 

B-2370 Arendonk 

Beļģija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Vitamin E + Selen vet šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un aitām 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 ml šķīduma satur: 

Aktīvās vielas: 

E vitamīns (-tokoferola acetāta veidā) 100 mg 

Nātrija selenīts (2 mg nātrija selenīta pentahidrāta veidā) 0,6 mg 

 

Palīgvielas: 
Benzilspirts, nātrija laurilsulfāts, nātrija metilparahidroksibenzoāts, makrogolglicerīna ricinoleāts, 

ūdens injekcijām. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Vitamīna E un selēna nepietiekamības novēršanai un ārstēšanai. Miopātijas/dispnojas (baltmuskuļu 

slimība) sindroms liellopiem (teļiem), muskuļu deģenerācija cūkām un aitām. 
 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no 

palīgvielām. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Ievērojot ieteikto devu, lietošanas veidu un īpašos norādījumus lietošanai, vietējas vai vispārējas 

organisma reakcijas netiek novērotas. 
 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 



 

 

 

 

Liellopi (teļi), cūkas, aitas. 

 

 

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

Intramuskulārai lietošanai. 

 

Miopātijas novēršanai 

Liellopi (teļi), aitas, cūkas: 1 ml uz 10 kg ķermeņa svara. Ja vajadzīgs, pēc 15 dienām zāļu lietošanu 

var atkārtot, ievadot 0,5 ml uz 10 kg ķermeņa svara. 

Deficīta sindromu ārstēšanai 

Liellopi (teļi), aitas, cūkas: 1 ml uz 5 kg ķermeņa svara. Ja vajadzīgs, pēc 15 dienām zāļu lietošanu var 

atkārtot, ievadot 0,5 ml uz 5 kg ķermeņa svara. 

 

Izmantojiet sterilus instrumentus un pirms injekcijas veiciet lokālu apvidus dezinfekciju.  

Ierobežojiet injekcijas tilpumu līdz 15 ml vienā injekcijas vietā. 
 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 

Sk. 8. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes". 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 

Nulle dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C. 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 14 dienas. 
 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 

Nelietot pieaugušiem liellopiem vakcinācijas laikā. 
 

Grūsnība un laktācija: 

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības laikā. 

Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Pārdozēšanas gadījumā pirmās pazīmes rada selēna izraisīta toksikoze, un tās ir saistītas ar centrālo 

nervu sistēmu (redzes zudums, līdzsvara traucējumi). Vēlākā fāzē rodas apnoja. Šīs pazīmes prasa 

tūlītēju simptomātisku ārstēšanu. 

 

Nesaderība: 

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 atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā 

ar sadzīves atkritumiem. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

08/2018 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 


