
ZĀĻU APRAKSTS  

V/NRP/96/0456 

 

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  
 

Cefa-Safe suspensija ievadīšanai tesmenī govīm 

 

 

2.  KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS  
 

Katrs 10 ml injektors satur: 

Aktīvā viela: 

Cefapirīns (cefapirīna benzatīna formā)  300 mg  

 

Palīgviela(s): 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. 

 

3. ZĀĻU FORMA 
 

Suspensija uz eļļas bāzes ievadīšanai tesmenī 

 

 

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 

4.1. Mērķa sugas 
 

Govis (cietstāves periodā) 

 

4.2. Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas  
 

Ievadīšanai tesmenī govīm ciestāves perioda sākumā subklīniskā mastīta ārstēšanai un mastīta 

profilaksei, kuru ierosina pret cefapirīnu jutīgas baktērijas.  

 

4.3. Kontrindikācijas 
 

Nelietot dzīvniekiem, kuri ir jutīgi pret cefalosporīniem. 

 

4.4. Īpaši brīdinājumi 

 

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  
 

Personām, ar pastiprinātu jutību pret cefalosporīniem vajadzētu izvairīties no kontakta ar šīm 

veterinārajām zālēm. 

 

4.6.   Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība) 
 



Retos gadījumos tika novērotas alerģiskas reakcijas. 

 

4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas laikā 
 

Paredzēts lietošanai pēdējā grūsnības posmā.  

Nelietot laktācijas laikā. 

 

4.8. Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm  un citi mijiedarbības veidi 
 

Nelietot kombinācijā ar bakteriostatiskas darbības pretmikrobām veterinārām zālēm. 

 

4.9. Devas un lietošanas veids 
 

Pēc pēdējās slaukšanas reizes cietstāves perioda sākumā katrā tesmens ceturksnī ievadīt viena 

injektora saturu.  

 

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

Nav piemērojama. 

 

4.11. Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā 
 

Gaļai un blakusproduktiem: 3 nedēļas.  

Pienam: 2 slaukšanas reizes, ja govs atnesusies pēc vismaz 5 nedēļu cietstāves perioda; ja 

cietstāves periods īsāks kā 5 nedēļas, piens ir jātestē uz atliekvielām.  

 

 

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretmikrobu līdzekļi ievadīšanai tesmenī, cefapirīns, ATĶ vet 

kods: QJ15DA30 

 

Cefapirīns ir cefalosporīnu β-laktāma grupas antitiotika. Tas ir pirmās paaudzes cefalosporīns, 

kurš darbojas pret daudziem grampozitīviem un dažiem gramnegatīviem organismiem. To 

neinaktivē penicilināzi producējošie stafilokoki.  

 

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 
 

6.1.  Palīgvielu saraksts 

 

Zemesriekstu eļļa 

Alumīnija tristearāts 

 

6.2. Nesaderība 
 

Antagonismu starp cefalosporīniem un bakteriostatiskas darbības pretmikrobu līdzekļiem.  

 

6.3. Derīguma termiņš 
 

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi. 

 

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi  
 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

 



6.5.  Tiešā iepakojuma veids un saturs  
 

Zema blīvuma polietilēna injektors vienreizējai lietošanai, kas satur 10 ml. Injektors ir 

noslēgts ar uzgali. Kārbā 20 injektori un 20 tīrīšanas salvetes.  

 

6.5. Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārajām zālēm vai to atkritumiem, 

ja tādi ir  

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo 

aktu prasībām. 

 

 

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS      

 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

P.O.Box. 35 

5830 AA Boxmeer 

Nīderlande 

 

 

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)  

 

V/NRP/960456 

 

 

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS  

 

21/10/2011 

 

 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS  

 

10/2011 

 

 

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 


