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Librela 5 mg šķīdums injekcijām suņiem 
                                                Librela 10 mg šķīdums injekcijām suņiem (pagaidām nav pieejams) 

Librela 15 mg šķīdums injekcijām suņiem 
Librela 20 mg šķīdums injekcijām suņiem 
Librela 30 mg šķīdums injekcijām suņiem 

SASTĀVS: Katrs 1 ml flakons satur 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg vai 30 mg bedinvetmaba*.  
*suņu monoklonālā antiviela, kas iegūta ar rekombinantu tehnoloģiju palīdzību Ķīnas kāmja olnīcu (ĶKO) šūnās. 

INDIKĀCIJAS: Ar osteoartrītu saistītu sāpju mazināšanai suņiem.  
 
Darbības mehānisms 
Bedinvetmabs ir suņu monoklonālās antivielas (mAb), kas iedarbojas uz nervu augšanas faktoru (NGF). Ir pierādīts, ka 
NGF mediēto šūnu signālu inhibīcija samazina sāpes, kas saistītas ar osteoartrītu. 
 
DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS: Subkutānai lietošanai.  
Devas un ārstēšanas shēma: 
Ieteicamā deva ir 0,5–1,0 mg/kg ķermeņa svara, vienreiz mēnesī. 
Suņiem, kas sver <5,0 kg: 
Aseptiski ievilkt 0,1 ml/kg no viena 5 mg/ml flakona un ievadīt subkutāni. 
Suņiem no 5 līdz 60 kg ievadīt visu flakona saturu (1 ml) saskaņā ar tabulu zemāk: 

 Librela stiprums (mg), kas jāievada 

Suņa ķermeņa svars (kg) 5 10 15 20 30 

5,0-10,0 1 flakons     

10,1-20,0  1 flakons    

20,1-30,0   1 flakons   

30,1-40,0    1 flakons  

40,1-60,0     1 flakons 

60,1-80,0    2 flakoni  

80,1-100,0    1 flakons 1 flakons 

100,1-120,00     2 flakoni 

Suņiem, kuru ķermeņa svars pārsniedz 60 kg, vienas devas ievadīšanai nepieciešams vairāk nekā viena  flakona 
saturs. Šādos gadījumos no katra nepieciešamā flakona saturu ievilkt vienā šļircē un ievadīt ar vienu zemādas 
injekciju (2 ml). 

 
IEPAKOJUMS: I tipa caurspīdīga stikla flakoni ar fluorbutila gumijas aizbāzni. 
Pieejamie izmēri: Kartona kastīte ar 2 flakoniem pa 1 ml.   
Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C). 
Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.  
Sargāt no gaismas. 
 
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS:  
Zoetis Belgium SA, Beļģija  
 
Recepšu veterinārās zāles. EU/2/20/261/001-015 
 
Pilnīga informācija pieejama pievienotajā lietošanas instrukcijā. 
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