
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/97/0510 

Neostomosan concentrate šķīdums ārīgai lietošanai zirgiem, suņiem, kaķiem, kā arī aitu, 

cūku, trušu un liellopu novietnēs 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Ceva Sante Animale,  

Zone Industrielle, La Ballastiere,  

33500 Libourne  

Francija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd  

H- 1107 Budapest, Szállás u.5.  

Ungārija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Neostomosan concentrate šķīdums ārīgai lietošanai zirgiem, suņiem, kaķiem, kā arī 

izsmidzināšanai aitu, cūku, trušu un liellopu novietnēs 

 

3.  AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 ml šķīduma satur: 

Aktīvās vielas: 

Transmikss  ............................................. 50 mg 

Tetrametrīns  ............................................. 5 mg 
 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Sporta zirgi: kašķa novēršanai un ārstēšanai, kā arī mušu, utu un ērču invāzijas ārstēšanai. 

Suņi un kaķi: blusu, ērču un utu invāzijas novēršanai un ārstēšanai; demodekozes, sarkoptozes 

un otodektozes ārstēšanai. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot produktīvajiem dzīvniekiem. 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no 

palīgvielām. 

 

 

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 
 

Sporta zirgi, suņi un kaķi. 
 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES  
 

Ārīgai lietošanai. 

Apsmidzināšanai vai vannošanai. 

 

Zirgiem: 

Mušu un citu ektoparazītu iznīcināšanai: 

Apstrādāt dzīvnieka ķermeņa virsmu atšķaidot koncentrātu attiecībā 1:400 ( 1 l uz 400 l 

ūdens). Atkārtota apstrāde ieteicama ar 3 dienu intervālu. 

 

Suņiem un kaķiem: 

Mazgāšanai, aplaistīšanai vai apsmidzināšanai sagatavo šķīdumu 1: 200. Blusu vai utu 

invāzijas gadījumā apstrādā visu dzīvnieka ķermeņa virsmu, kā arī dzīvnieka guļvietu. Ērces 

aiziet bojā pāris stundu laikā. Vienreizēja dzīvnieka apstrāde nodrošina aizsardzību pret 

atkārtotu invadēšanos uz 2-3 dienām. 

Sarkoptozes un demodekozes gadījumā dzīvnieka apstrādi atkārto ar 10 dienu intervālu, līdz 

divos sekojošos ādas nokasījumos ērces neatrod. 

Ērču izraisīta ārējā auss iekaisuma (Otitis externa) gadījumā sagatavoto šķīdumu ievada abās 

ausīs, cenšoties samitrināt ārējās auss kanālu. Ārstēšanu atkārto pēc 7 dienām. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 

Nav. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 
 

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu un gaļu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Sargāt no gaismas. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25o C. 

Sargāt no sasalšanas. Sargāt no karstuma un ugunsbīstamiem materiāliem. 

Uguns nedrošs.  
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma (polietilēna pudeles) atvēršanas: 6 mēneši. 

Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas saskaņā ar norādījumiem: 24 stundas. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Tikai ārīgai lietošanai.  

Sagatavotais šķīdums jāizlieto 24 stundu laikā.  



Toksisks zivīm un bitēm. Nepieļaut zāļu vai to iepakojumu nokļūšanu dīķos, ūdenstilpēs vai 

grāvjos.  

 

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

ārstēšanai: 

Ugunsnedrošs. Izsmidzinot veterinārās zāles, jāizmanto individuāls aizsargtērps, kas sastāv no 

aizsargapģērba, aizsargbrillēm, ūdens necaurlaidīgiem cimdiem un sejas maskas. Izvairīties no 

nejaušas saskares ar ādu, nokļūšanas acīs vai ieelpošanas.  

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai nokļūšana acīs, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu 

ūdens. Ja notikusi nejauša norīšana, saskare ar ādu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību 

un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Drīkst lietot grūsnības laikā. 

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums laktācijas laikā. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Toksikozes gadījumā var novērot siekalošanos, vemšanu, diareju, trīci/uzbudinājumu. 

Krampju gadījumā ieteicams lietot diazepāmu. 

 

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 

 

Toksisks bitēm un zivīm. 

Nepiesārņojiet dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar šīm zālēm vai tukšajiem iepakojumiem. Sajaucot 

10 g kaļķa ar 1 litru darba šķīduma, aktīvā viela sadalās 48 stundu laikā. 

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

aktiem. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

10/2018 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Bezrecepšu veterinārās zāles. 


