
 Cevaxel-RTU 50 mg/ml, injekcinė suspensija galvijams ir kiaulėms. SUDĖTIS: Kiekviename ml yra ceftiofuro (hidrochlorido) 50 mg. VAISTO FORMA: Rusvai gelsva aliejinė injekcinė suspensija. 
NAUDOJIMO INDIKACIJOS: Galvijams ir kiaulėms, sergančioms infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs ceftiofurui, gydyti. Galvijams: Gydyti, esant bakterinėms kvėpavimo sistemos ligoms, 
sukeltoms Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ir Histophilus somni. Gydyti, esant ūminei tarpunagių nekrobaciliozei (nagų puviniui), sukeltai Fusobacterium necrophorum ir Bacteroides 
melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica). Gydyti, esant ūminiam metritui po atsivedimo, pasireiškiančiam pirmosiomis 10 d. po apsiveršiavimo ir sukeltam Escherichia coli, Arcanobacterium 
pyogenes ir Fusobacterium necrophorum. Indikacija taikoma tik tais atvejais, kai gydymas kitais antimikrobiniais vaistais buvo nesėkmingas. Kiaulėms: Gydyti, esant kvėpavimo sistemos bakterinėms 
ligoms, sukeltoms Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae ir Streptococcus suis. DOZĖS IR NAUDOJIMO BŪDAS: Galvijams: švirkšti po oda. - Esant kvėpavimo sistemos ligoms: 
švirkšti 1 mg ceftiofuro (hidrochlorido) 1 kg arba 1 ml suspensijos 50 kg kūno svorio per dieną, gydyti 3–5 d. iš eilės. - Esant ūminei tarpunagių nekrobaciliozei: švirkšti 1 mg ceftiofuro (hidrochlorido) 
1 kg arba 1 ml suspensijos 50 kg kūno svorio per dieną, gydyti 3 d. iš eilės. - Esant ūminiam metritui pirmosiomis 10 d. po apsiveršiavimo: švirkšti 1 mg ceftiofuro (hidrochlorido) 1 kg arba 1 ml suspen-
sijos 50 kg kūno svorio per dieną, gydyti 5 d. iš eilės. Esant ūminiam metritui tam tikrais atvejais gali reikti taikyti papildomą palaikomąjį gydymą. Kiaulėms: švirkšti į raumenis. Švirkšti 3 mg ceftiofuro 
(hidrochlorido) 1 kg arba 1 ml suspensijos 16 kg kūno svorio per dieną, 3 dienas iš eilės. Prieš naudojimą buteliuko turinį reikia gerai suplakti, kad suspensija tolygiai pasiskirstytų. Norint tinkamai 
dozuoti ir išvengti per mažos dozės, būtina tiksliai nustatyti gyvulio kūno svorį. Vaisto negalima švirkšti į tą pačią injekcijos vietą. Kadangi buteliuko kamštelio negalima pradurti daugiau kaip 50 kartų, 
vaisto naudotojas turi pasirinkti tinkamo dydžio pakuotę. KONTRAINDIKACIJOS: Nenaudoti gyvuliams, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas ceftiofurui ar kitiems beta laktaminiams antibiotikams. 
Negalima švirkšti į veną. Nenaudoti, jei anksčiau pasireiškė atsparumas kitiems cefalosporinams ar beta laktaminiams antibiotikams. Negalima naudoti paukščiams (taip pat dedantiems kiaušinius) dėl 
antimikrobinio atsparumo išplitimo pavojaus žmonėms. SPECIALOS NAUDOJIMO IR ATSARGUMO PRIEMONĖS: Negalima naudoti profilaktikai susilaikius placentai. Šis vaistas veikia atsparias 
bakterijų padermes, kurios gamina platesnio spektro beta laktamazes (ESBL) ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai, jeigu šios padermės išplis žmonėms, pvz., per maistą. Dėl šios priežasties šį vaistą 
reikia naudoti klinikinėms būklėms gydyti tik tuo atveju, jeigu atsakas į pirmos eilės gydymą buvo ar, numanoma, bus menkas (taikytina labai ūmiais atvejais, kai gydymą reikia pradėti be bakteriologinės 

diagnozės). Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į oficialius šalies ar regiono antimikrobinių medžiagų naudojimo nurodymus. Dažnesnis vaisto naudojimas, įskaitant VVA pateiktų nurodymų nesilaikymą, gali padidinti tokio 
atsparumo paplitimą. Kai įmanoma, šį vaistą reikia naudoti tik atlikus mikroorganizmų jautrumo tyrimus. Šis vaistas skirtas pavieniams gyvūnams gydyti. Negalima naudoti ligų profilaktikai arba bandos sveikatingumo 
programose. Gyvūnų grupių gydymas turi būti griežtai ribojamas, naudojant tik ligos protrūkio metu pagal patvirtintas naudojimo sąlygas. Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams: 
sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. 
Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios. Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams ar cefalosporinams, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti 
naudoti šį vaistą. Vaistą naudoti atsargiai, vengti sąlyčio. Po vaisto naudojimo reikia plauti rankas. Jeigu po sąlyčio su vaistu išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį įspėjimą. Veido, lūpų 
ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni jautrumo simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant. NEPALANKIOS REAKCIJOS: Labai retais atvejais gali pasireikšti alerginės reakcijos (pvz., 
odos reakcijos, anafilaksija). Pasireiškus padidėjusio jautrumo reakcijoms, gydymą būtina nedelsiant nutraukti. Kiaulėms injekcijos vietoje kartais gali pasireikšti nestiprios reakcijos, gali pakisti raumenų fascijų ar riebalų 
spalva, išliekanti iki 20 d. po švirkštimo. Galvijams injekcijos vietoje gali pasireikšti nestiprios uždegiminės reakcijos, retais atvejais patinti audiniai ar pakisti poodinio audinio ir (ar) raumenų fascijų spalva. Per 10 d. po 
vaisto švirkštimo šie požymiai daugumai gyvulių pranyksta, tačiau nežymus audinių spalvos pakitimas gali išlikti iki 28 d. ir ilgiau. IŠLAUKA: Galvijams: Skerdienai ir subproduktams – 8 paros. Pienui – 0 parų. Kiaulėms 
Skerdienai ir subproduktams – 5 paros. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS Ceva Santé Animale 10 avenue de La Ballastiere 33500 Libourne PRANCŪZIJA. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS: LT/2/11/2054/001-003. 
Parduodama tik su veterinariniu receptu.  

MARBOX 100 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms. SUDĖTIS: Kiekviename ml yra 100 mg marbofloksacino. VAISTO FORMA: Injekcinis tirpalas. Skaidrus geltonas tirpalas. NAUDOJIMO 
INDIKACIJOS: Galvijams gydyti, sergant kvėpavimo takų ligomis, sukeltomis jautrių padermių Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ir Histophilus somni. Pieninėms karvėms laktacijos metu 
gydyti, sergant ūmiu mastitu, sukeltu marbofloksacinui jautrių padermių E. coli. Paršavedėms gydyti, esant metrito-mastito-agalaktijos sindromui, sukeltam marbofloksacinui jautrių bakterijų. DOZĖS 
IR NAUDOJIMO BŪDAS: Galvijams: švirkšti į raumenis: - sergant infekcinėmis kvėpavimo takų ligomis: rekomenduotina veikliosios medžiagos dozė yra 8 mg/kg kūno svorio, t.y. 2 ml/ 25 kg kūno svo-
rio, gydyti vieną kartą. Jei reikia švirkšti daugiau kaip 20 ml tirpalo, jį patartina padalinti ir švirkšti į dvi ar daugiau vietas; švirkšti po oda: - sergant ūminiu mastitu: rekomenduotina veikliosios medžiagos 
dozė yra 2 mg/kg, t.y., 1 ml/50 kg kūno svorio vieną kartą per parą, gydyti reikia 3 d. iš eilės. Pirmąjį kartą vaistą galima švirkšti ir į veną. Paršavedėms: švirkšti į raumenis: rekomenduotina veikliosios 
medžiagos dozė yra 2 mg/kg, t.y., 1 ml/50 kg kūno svorio per parą, gydyti 3 d. iš eilės. Norint tinkamai dozuoti ir išvengti per mažos dozės, būtina kuo tiksliau nustatyti gyvūno svorį. KONTRAINDIK-
ACIJOS: Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar kitiems (fluoro)kvinolonams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Nenaudoti nustačius ar įtarus, kad ligos sukėlėjai atsparūs flu-
orokvinolonams (dėl kryžminio atsparumo). SPECIALOS NAUDOJIMO IR ATSARGUMO PRIEMONĖS: Vaistą galima naudoti tik atlikus ligos sukėlėjų jautrumo tyrimus ir atsižvelgus į oficialius bei 
vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus. Fluorokvinolonais galima gydyti tik tuomet, jei gydymas kitų klasių antimikrobinėmis medžiagomis yra neefektyvus arba manoma, kad gali 
būti neefektyvus. Kai įmanoma, fluorokvinolonų naudojimą būtina pagrįsti jautrumo tyrimais. Jei vaistas naudojamas neatsižvelgiant į vaisto apraše pateiktus nurodymus, gali padidėti bakterijų atsparu-
mo fluorokvinolonams paplitimas ir sumažėti gydymo kitais kvinolonais veiksmingumas dėl galimo kryžminio atsparumo. Buteliuko kamštelį galima pradurti ne daugiau kaip 45 kartus, dėl to patartina 
pasirinkti tinkamiausio dydžio buteliuką pagal gydomus paskirties gyvūnus. Galvijams ir kiaulėms vaistą patartina švirkšti į kaklo raumenis. Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas (fluoro)kvinolonams, 
turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Vaistui patekus ant odos ar į akis, reikia nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Vengti atsitiktinai įsišvirkšti, nes tai gali šiek tiek sudirginti. Atsitiktinai įsiš-
virkštus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį. Naudojus vaistą būtina plauti rankas. NEPALANKIOS REAKCIJOS: Švirkštus į raumenis, galvijams gali pasireikšti savaime 
praeinančios vietinės reakcijos, pvz., injekcijos vieta gali tapti skausminga, atsirasti nežymių uždegimo sukeltų pažeidimų (pasibaigiančių fibroze). Rando formavimosi procesas prasideda greitai (įvairuo-

ja nuo fibrozės iki tarpląstelinio užpildo ir kolageno sintezės) ir gali išlikti mažiausiai 15 d. po sušvirkštimo. Švirkštus po oda, injekcijos vietoje gali atsirasti nežymus ar vidutinis tynis. Kai kuriems gyvuliams injekcijos vieta 
būna skausminga palpuojant. Kiaulėms švirkštus į raumenis, injekcijos vietoje gali atsirasti labai greitai pranykstantis nežymus tynis ir atsirasti nestiprių uždegimo sukeltų pažeidimų, kurie išlieka ne trumpiau kaip 12 d. 
IŠLAUKA: Galvijams: švirkštus į raumenis: galvijienai ir subproduktams – 3 paros, pienui – 72 val. švirkštus po oda: galvijienai ir subproduktams – 6 paros, pienui – 36 val. Paršavedėms: švirkštus į raumenis: kiaulienai ir 
subproduktams – 4 paros. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS Ceva Sante Animale, 10, avenue de La Ballastière – 33500 Libourne, Prancūzija. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS LT/2/10/1975/001-004. Parduodama 
tik su veterinariniu receptu.  

FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms. SUDĖTIS: Kiekviename ml yra 300 mg florfenikolio. VAISTO FORMA Injekcinis tirpalas. Bespalvis arba geltonas skaidrus tirpalas. 
NAUDOJIMO INDIKACIJOS: Galvijams - kvėpavimo sistemos infekcijoms, kurias sukelia jautrios florfenikoliui Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ir Histophilus somni, gydyti. Kiaulėms 
- ūmioms kvėpavimo sistemos ligoms, kurias sukelia jautrios florfenikoliui Actinobacillus pleuropneumoniae ir Pasteurella multocida padermės, gydyti. DOZĖS IR NAUDOJIMO BŪDAS: Švirkšti reikia 
į raumenis kaklo srityje. Galvijams - 20 mg florfenikolio 1 kg kūno svorio, t. y. 1 ml tirpalo 15 kg kūno svorio, du kartus kas 48 val. Kiaulėms - 15 mg florfenikolio 1 kg kūno svorio, t. y. 1 ml tirpalo 20 
kg kūno svorio, du kartus kas 48 val. Vienoje injekcijos vietoje švirkščiamo tirpalo kiekis galvijams neturėtų viršyti 10 ml, kiaulėms – 3 ml. Norint tinkamai dozuoti ir išvengti per mažos dozės, būtina 
kuo tiksliau nustatyti gyvūno svorį. Rekomenduotina gydyti gyvūnus ligai tik prasidėjus ir per 48 val. po švirkštimo įvertinti gydymo efektyvumą. Jei kvėpavimo organų ligos klinikiniai požymiai lieka 
48 val. po paskutinės injekcijos, gydymą būtina keisti, naudoti kitos sudėties vaistą ar kitą antibiotiką ir gydyti kol klinikiniai požymiai išnyks. KONTRAINDIKACIJOS: Negalima naudoti suaugusiems 
buliams ir kuiliams, kurie skirti veisimui. Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. SPECIALOS NAUDOJIMO IR ATSARGUMO PRIEMONĖS: 
Prieš kiekvienos dozės traukimą reikia nuvalyti buteliuko kamštį. Reikia naudoti sausą, sterilią adatą ir švirkštą. Negalima naudoti paršeliams, kurie sveria mažiau nei 2 kg. Lauko sąlygomis maždaug 30 
% gydytų kiaulių po savaitės ar vėliau nuo antros dozės suleidimo pasireiškė pireksija (40 ºC) kartu su vidutinio sunkumo depresija ar vidutinio sunkumo dispnėja. Vaisto naudojimas turi būti pagrįstas 
iš gyvūno išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei tai neįmanoma, gydymas turi būti grindžiamas vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą. Naudojant 
vaistą, reikia atsižvelgti į oficialią nacionalinę ir regioninę antimikrobinių medžiagų naudojimo politiką. Vaisto naudojimas nesilaikant VVA pateiktų nurodymų, gali sustiprinti bakterijų atsparumą 
florfenikoliui ir sumažinti gydymo kitomis antimikrobinėmis medžiagomis veiksmingumą, nes gali atsirasti kryžminis atsparumas. Ypač svarbu gerinti ūkininkavimo praktikas siekiant išvengti bet 
kokių stresinių situacijų (gerinti valdymą, atliekant valymą ir dezinfekciją). Vaistą reikia naudoti apdairiai, stengtis neįsišvirkšti. Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti 
šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Žmonėms, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas kuriam nors tirpalo komponentui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Po naudojimo būtina nusiplauti 
rankas. NEPALANKIOS REAKCIJOS: Galvijai: gydomi galvijai gali suvartoti mažiau pašarų ir jiems gali laikinai suminkštėti išmatos. Gydymą pabaigus, gydyti gyvūnai greitai ir visiškai atsigauna. Vaistą 

švirkščiant į raumenis, injekcijos vietoje gali atsirasti uždegiminis pažeidimas, kuris gali trukti maždaug 28 dienas. Kiaulės: dažniausia nepalanki reakcija (50 % gyvūnų) – yra trumpalaikis viduriavimas ir (arba) perianalinė 
ar rektinė eritema/edema. Šis poveikis gali išlikti vieną savaitę. Vaistą švirkščiant į raumenis, injekcijos vietoje gali atsirasti uždegiminis pažeidimas, kuris išnyksta po 28 dienų. IŠLAUKA: Galvijai: skerdienai ir subproduk-
tams – 37 paros. Pienui: negalima naudoti karvėms laktacijos metu, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Kiaulės: skerdienai ir subproduktams – 18 parų. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS Ceva Sante Animale Z.I. La 
Ballastière – 33500 Libourne PRANCŪZIJA. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) LT/2/09/1856/001-005. Parduodama tik su veterinariniu receptu. 

 Spirovet 600 000 TV/ml, injekcinis tirpalas galvijams. Kiekviename ml yra 600 000 TV spiramicino, pagalbinės medžiagos: benzilo alkoholio (E 1519) 41,6 mg. VAISTO FORMA: Injekcinis tirpalas. 
Skaidrus geltonas tirpalas. NAUDOJIMO INDIKACIJOS: Spiramicinui jautrių Staphylococcus aureus padermių bakterijų sukeltu ūminiu klinikiniu mastitu sergančių melžiamų karvių gydymas. 
Pasteurella multocida ir Mannheimia haemolytica sukeltų kvėpavimo takų infekcijų gydymas. DOZĖS IR NAUDOJIMO BŪDAS: Švirkšti į raumenis. Būtina kuo tiksliau nustatyti gyvulio svorį, kad būtų 
išvengta per mažų dozių naudojimo. Mastitas: 30000 TV spiramicino 1 kg kūno svorio (t. y. 5 ml vaisto 100 kg kūno svorio) du kartus kas 24 valandas. Kvėpavimo takų infekcijos: 100000 TV spiramicino 
1 kg kūno svorio (t. y. 5 ml vaisto 30 kg kūno svorio) du kartus kas 48 valandas. Į vieną injekcijos vietą negalima švirkšti daugiau kaip 15 ml. Jei vaisto dozę būtina padalinti į dvi dalis, švirkšti reikia 
priešingose kaklo pusėse. Jeigu reikia švirkšti daugiau kaip du kartus, toje pačioje kaklo pusėje švirkšti galima ne mažesniu kaip 15 cm atstumu. Antrąją vaisto dozę (po 24 arba 48 val.) reikia sušvirkšti 
laikantis tų pačių nurodymų, užtikrinant, kad visos gydymui skirtos injekcijos būtų atliekamos ne mažesniu kaip 15 cm atstumu. Šios procedūros būtina laikytis tam, kad pavienės injekcijos vietos būtų 
atskirtos viena nuo kitos. Nesilaikant šių nurodymų, raumenyse vaisto likučiai gali viršyti didžiausią leistiną likučių kiekį (200 μg/kg). KONTRAINDIKACIJOS: Negalima naudoti, padidėjus jautrumui 
veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. SPECIALOS NAUDOJIMO IR ATSARGUMO PRIEMONĖS: Į vieną injekcijos vietą negalima švirkšti daugiau kaip 15 ml. Veterinarinio vaisto 
naudojimas turi būti pagrįstas iš gyvūnų išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jeigu tai neįmanoma, gydymas turi būti pagrįstas vietine (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie tikslinių bakterijų 
jautrumą. Veterinarinį vaistą naudojant ne pagal veterinarinio vaisto apraše pateiktus nurodymus, gali padidėti spiramicinui atsparių bakterijų paplitimas. Naudojant vaistą, reikia atsižvelgti į oficialią, 
nacionalinę ir regioninę antimikrobinių medžiagų naudojimo politiką. S. aureus sukeltą mastitą reikia pradėti gydyti kai tik pasireiškia klinikiniai ligos požymiai. Galima gydyti tik ūminius S. aureus 
sukelto mastito atvejus, kai klinikiniai požymiai pasireiškia ne daugiau kaip per 24 val. Tiems, kuriems padidėjęs jautrumas, vaistas gali sukelti alergines reakcijas. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs 
jautrumas spiramicinui ir (ar) kitiems makrolidams ar pagalbinėms veterinarinio vaisto medžiagoms, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Vaistą būtina naudoti apdairiai ir stengtis neįsišvirkšti. At-
sitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį. Patekęs ant odos ar į akis vaistas gali sukelti dirginimą. Atsitiktinai patekus į akis, būtina nedelsiant plauti 
dideliu kiekiu vandens. Atsitiktinai užtiškus ant odos, būtina nedelsiant tą vietą nuplauti vandeniu. Naudojus vaistą, reikia plauti rankas. NEPALANKIOS REAKCIJOS: Gydytiems galvijams injekcijos 

vietoje gali atsirasti makroskopiniai pakitimai, kurie gali išlikti iki 42 dienų po injekcijos. Praėjus 3 valandoms po gydymo, galvijams gali sustiprėti seilėtekis. IŠLAUKA: Mastitas: (30000 TV spiramicino 1 kg kūno svorio (t. 
y. 5 ml vaisto 100 kg kūno svorio) du kartus kas 24 valandas) Skerdienai ir subproduktams – 75 paros. Pienui – 13,5 paros. Kvėpavimo takų infekcijos: (100000 TV spiramicino 1 kg kūno svorio (t. y. 5 ml vaisto 30 kg kūno 
svorio) du kartus kas 48 valandas) Skerdienai ir subproduktams – 75 paros. Pienui – neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui, jei jos gydomos kvėpavimo takų ligoms gydyti skirtomis dozėmis. 
RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastière 33500 Libourne PRANCŪZIJA. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS LT/2/12/2143/001-006. Parduodama tik su veterinariniu receptu.  

TETRAVET LA 200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms. Kiekviename ml yra 200 mg oksitetraciklino. VAISTO FORMA: Injekcinis tirpalas. Skaidrus geltonas ar rusvai 
oranžinis tirpalas. NAUDOJIMO INDIKACIJOS: Tetravet LA yra skirtas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms, sergantiems infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs oksitetraciklinui, gydyti. 
Galvijams, esant pastereliozei, aktinobaciliozei, veršelių difterijai (Fusobacterium necroforum), nagų puviniui, abscesams, anaplazmozei, širdies vandenei, keratokonjunktyvitui, pneumonijai, pleuritui, 
pooperacinėms ir po atsivedimo galimoms infekcijoms kontroliuoti. Avims ir ožkoms, esant enzootiniam abortui, pneumonijai, peritonitui, nagų puviniui, mastitui, metritui, bambos ir sąnarių ligoms, 
abscesams, pooperacinėms ir po atsivedimo galimoms infekcinėms ligoms kontroliuoti. Kiaulėms, esant pastereliozei, pneumonijai, pleuritui, MMA (mastito, metrito ir agalaktijos) sindromui, bambos 
ir sąnarių ligoms, atrofiniam rinitui, raudonligei, abscesams, pooperacinėms ir po atsivedimo galimoms infekcinėms ligoms kontroliuoti. DOZĖS IR NAUDOJIMO BŪDAS: Tirpalą reikia švirkšti giliai 
į raumenis. TETRAVET LA gydomoji dozė galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms yra 1 ml 10 kg kūno svorio (t. y. 20 mg oksitetraciklino 1 kg kūno svorio). Prireikus galima švirkšti pakartotinai praėjus 
3 d. Jei dozė viršija 20 ml galvijui, 10 ml – kiaulei ir 5 ml – smulkiems atrajotojams, ją reikia padalinti ir sušvirkšti į skirtingas vietas. Norint tinkamai dozuoti, reikia kiek galima tiksliau nustatyti gyvulio 
kūno svorį. KONTRAINDIKACIJOS: Negalima naudoti avims ir ožkoms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti šunims, katėms, arkliams. Negalima naudoti gyvuliams, esant kepenų ar 
inkstų nepakankamumui. Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui tetraciklinams. SPECIALOS NAUDOJIMO IR ATSARGUMO PRIEMONĖS: Į vieną injekcijos vietą galvijui negalima švirkšti 
daugiau kaip 20 ml, aviai, ožkai – 5 ml, o kiaulei – 10 ml tirpalo. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tetraciklinams, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Atsitiktinai įsišvirkštus, 
būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti informacinį lapelį. NEPALANKIOS REAKCIJOS: Retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos. Tokiu atveju vaisto naudoti negalima ir reikia 
taikyti tinkamą antialerginį gydymą. Sušvirkštus galima vietinė audinių reakcija. Norint sumažinti riziką, rekomenduojama į vieną injekcijos vietą galvijui nešvirkšti daugiau kaip 20 ml, kiaulei – 10 ml, 
aviai, ožkai – 5 ml tirpalo. Tetraciklinus naudojant dantų formavimosi metu ir vėlesniu vaikingumo periodu, gali pakisti dantų spalva. IŠLAUKA: Skerdienai ir subproduktams – 21 para. Karvių pienui – 
14 melžimų (7 paros). Negalima naudoti avims ir ožkoms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS CEVA SANTE ANIMALE Zone Industrielle, La Ballastiēre 33500 

Libourne Prancūzija. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS LT/2/98/0670/001-006. Parduodama tik su veterinariniu receptu.  

Vetrimoxin LA, 150 mg/ml injekcinė suspensija galvijams ir kiaulėms. Kiekviename ml yra 150 mg amoksicilino (trihidrato), pagalbinių medžiagų: metilo parahidroksibenzoato 1 mg, propilo parahi-
droksibenzoato 0,4 mg. VAISTO FORMA Injekcinė suspensija. NAUDOJIMO INDIKACIJOS: Galvijams ir kiaulėms gydyti, esant amoksicilinui jautrių bakterijų sukeltoms infekcijoms: - virškinimo 
trakto infekcijoms, - kvėpavimo takų infekcijoms (pastereliozei), - odos ir minkštųjų audinių infekcijoms, - šlapimo ir lyties organų infekcijoms (cistitui, metritui, mastitui), - pooperacinėms infekcijoms. 
DOZĖS IR NAUDOJIMO BŪDAS: Prieš naudojant gerai suplakti. Vaistą reikia švirkšti į raumenis. Rekomenduojama dozė – 15 mg veikliosios medžiagos 1 kg svorio arba 1 ml suspensijos 10 kg kūno 
svorio, du kartus kas 48 val. Galvijams į vieną injekcijos vietą negalima švirkšti daugiau kaip 20 ml suspensijos. Norint užtikrinti tinkamą dozavimą ir išvengti per mažos dozės, reikia kiek galima tiksliau 
nustatyti gyvulio svorį. Kiaulėms į vieną injekcijos vietą negalima švirkšti daugiau kaip 6 ml suspensijos. Naudojant kiekvieną kartą reikia švirkšti į kitą vietą. Kaip ir naudojant kitus injekcinius vaistus, 
reikia taikyti normalias aseptikos priemones. KONTRAINDIKACIJOS: Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti graužikams, kiškiniams 
ir arkliniams gyvūnams. SPECIALOS NAUDOJIMO IR ATSARGUMO PRIEMONĖS: Veterinarinį vaistą naudoti galima tik nustačius ligos sukėlėjų jautrumą antibiotikams ir atsižvelgus į oficialius ir 
vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus. Pakartotinai naudojant Vetrimoxin LA turi būti švirkščiamas skirtingose vietose. Negalima naudoti graužikams, kiškiniams ir arkliniams 
gyvūnams. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas amoksicilinui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Atsitiktinai įsišvirkštus, prarijus, įkvėpus ar patekus ant odos pinicilinai ir cefalo-
sporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas. Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti 
sunkios. Veterinarinį vaistą naudoti atsargiai, laikantis visų saugumo priemonių. Jei naudojus vaistą išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos. Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas 
yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant. Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. NEPALANKI-
OS REAKCIJOS: Galvijams švirkštimo vietoje gali pasireikšti vietinė reakcija – nežymus pabrinkimas, kuris greitai praeina. IŠLAUKA: Galvijams: skerdienai ir subproduktams – 14 parų, pienui – 3 paros. 
Kiaulėms: skerdienai ir subproduktams – 8 paros. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS Ceva Sante Animale Zone Industrielle La Ballastiere 33500 Libourne PRANCŪZIJA. RINKODAROS TEISĖS 
NUMERIS (-IAI) LT/2/02/1488/001-002, LT/2/02/1488/005-008. Parduodama tik su veterinariniu receptu.  

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.
ul. Okrzei 1 A, 03-715 Warszawa
www.ceva.pl

Inovacijos injekciniuose preparatuose



            

SMŪGIAMS ATSPARŪS BUTELIUKAI LENGVI BUTELIUKAI GREITAS SUSPENSIJOS SUMAIŠYMAS PUIKUS PREPARATŲ STABILUMAS GREITESNIS SUŠVIRKŠTIMAS ERGONOMIŠKI BUTELIUKAI
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MASTITAS 
METRITAS
AGALAKTIJA

VIRŠKINIMO TRAKTO 
INFEKCIJOS

KVĖPAVIMO 
SISTEMOS 
LIGOS

METRITAS MASTITAS NAGŲ  
INFEKCIJOS

ŽARNYNO 
INFEKCIJOS

ODOS IR 
SĄNARIŲ  
INFEKCIJOS

ŠLAPIMO  
SISTEMOS IR 
REPRODUKCINIŲ 
ORGANŲ  
INFEKCIJOS

Actinobacillus pleuropneumoniae
Bordetella bronchiseptica
Haemophilus parasuis
Pasteurella multocida
Streptococcus suis

E. coli
Kiebsiella
Corynebacterium
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Trueperella (Actinomyces, Corynebacterium)

pyogenes

Brachyspira hyodysenteriae
Clostridium perfringens A C
E. coli
Lawsonia intracellularis

Erysipelothrix rhusopathiae
Streptococcus hyicus
Streptococcus suis
Staphylococcus spp.
Mycoplasma hyosynoviae

Actinobaculum suis
Bacteroides spp.
E. coli
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
Klebsiella spp.
Aeromonas spp.t

ODOS IR 
SĄNARIŲ 
INFEKCIJOS

ŠLAPIMO  
SISTEMOS IR 
REPRODUKCINIŲ 
ORGANŲ  
INFEKCIJOS

Antibiotikų grupės Ceva injekciniai  
preparatai

Cefalosporinai

Fluorochinolonai

Amfenikoliai

Pusiau sintetiniai  
penicilinai

Makrolidai

Cevaxel-RTU®

MarboxTM 100 mg/ml

Florkem® 300 mg/ml

Vetrimoxin® LA

Spirovet

Pusiau sintetiniai 
penicilinai

Pusiau sintetiniai 
penicilinai
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Pusiau sintetiniai 
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penicilinai

Pusiau sintetiniai 
penicilinai

Pusiau sintetiniai 
penicilinai Pusiau sintetiniai 

penicilinai

Cefalosporinai

Cefalosporinai
Cefalosporinai

Cefalosporinai

Cefalosporinai

Cefalosporinai

CefalosporinaiCefalosporinai

Makrolidai Makrolidai

Makrolidai
Makrolidai

Makrolidai

Makrolidai

Makrolidai
Makrolidai

Makrolidai

Makrolidy

Fluorochinolonai                               Fluorochinolonai                                 

Fluorochinolonai                                
Fluorochinolony                                  

Fluorochinolonai                                

Fluorochinolonai                                Fluorochinolonai                               Fluorochinolonai                               

Fluorochinolonai                                 

Amfenikoliai

Amfenikoliai

Penicilinai
Aminoglikozidai

Penicilinai

Penicilinai

Penicilinai
PenicilinaiPenicilinai

Penicilinai
Penicilinai

Penicilinai

Aminoglikozidai

Aminoglikozydy

Aminoglikozidai
Aminoglikozidai

AminoglikozidaiAminoglikozidai

Aminoglikozidai

Aminoglikozidai
Aminoglikozidai

Aminoglikozidai

Aminoglikozidai

Tetraciklinait                               

Tetraciklinai                                 

Histophilus somni
Mannheimia haemolytica
Mycoplasma bovis
Pasteurella multocida
Streptococcus spp.

Bacteroides spp.
E. coli
Fusobacterium necrophorum
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
Trueperella (Actinomyces, Corynebacterium)

pyogenes

E. coli
Klebsiella spp.
Staphylococcus koagulazo-ujemne
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus uberis

Bacterioids melaninogenicus
Fusobacterium necrophorum
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
Prevotella spp.
Treponema

Clostridium spp.
E. coli (F5)

Clostridium septicum
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
Mycoplasma bovis
Staphylococcus aureus
Treponema

E. coli
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
Trueperella (Actinomyces, Corynebacterium)

pyogenes
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CLAS buteliukai yra atsparūs smūgiams.  
Nesijaudinkite, jeigu buteliukas nukrito darbo metu 

ar transportuojant.

CLAS buteliukas yra 40 proc. lengvesnis už stiklinį 
buteliuką.

Ceva injekciniai antibiotikai, net 5 kartus mažiau 
klampesni už kitų kompanijų produktus. Tai leidžia 

greičiau sumaišyti preparatą prieš naudojimą.

CLAS buteliukai užtikrina ilgesnį preparato  
stabilumą, lyginant su stikliniais buteliukais.

Dėl mažesnio klampumo sušvirkštimo laikas 
sutrumpėja 6 kartus.

CLAS buteliukai yra ergonomiški - užtikrina 
tvirtą suėmimą, tikslų dozavimą ir saugų  

preparato naudojimą.

rekomenduojama antibiotikų grupė


