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DECTOMAX 10MG/ML šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām 
 

SASTĀVS: 1 ml dzidra bezkrāsaina līdz bāli dzeltena šķīduma satur:  
Doramektīns 10 mg (aktīvā viela), Butilhidroksianizols (E320) 0,1 mg (antioksidants). 
Dectomax šķīdums injekcijām ir pretparazītu līdzeklis parenterālai ievadīšanai liellopiem, aitām un cūkām. Galvenais 
doramektīna darbības mehānisms ir hlora jonu kanālu aktivitātes modulēšana nematožu un posmkāju nervu sistēmā. 
Doramektīns saistās ar receptoriem, kas palielina nematodes un posmkāju muskuļu šūnas, izraisot parazītu paralīzi un nāvi. 
 
INDIKĀCIJAS:  
LIELLOPIEM: Kuņģa-zarnu trakta nematožu, plaušu parazītu, acu parazītu, hipodermatozes izraisītāju, utu, kašķa ērču un ērču 
izraisītas invāzijas ārstēšanai un kontrolei. Zāles var lietot arī kā palīglīdzekli Nematodirus helvetianius, matgraužu (Damalinia 
bovis), ērču Ixodes ricinus un kašķa ērču Chorioptes bovis kontrolei. 
AITĀM: Kuņģa-zarnu trakta apaļtārpu, kašķa ērču un aitu spindeļu izraisītu invāziju ārstēšanai un kontrolei. 
CŪKĀM: Kašķa ērču, kuņģa-zarnu trakta apaļtārpu, plaušu parazītu, nieru parazītu un sūcējutu izraisītu invāziju ārstēšanai.  
Sīkāku informāciju par parazītu sugām skatīt pievienotajā lietošanas instrukcijā.  
 
DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS: Liellopiem: zemādas injekcijai. Aitām un cūkām: intramuskulārai injekcijai.  
Kuņģa-zarnu trakta apaļtārpu, plaušu parazītu, acu parazītu, hipodermatozes izraisītāju, utu un kašķa ērču liellopiem un kuņģa-
zarnu trakta apaļtārpu un deguna dobuma parazītu invāzijas ārstēšanai un kontrolei aitām vienu reizi ievadīt 1 ml (10 mg 
doramektīna) uz 50 kg ķermeņa svara, kas atbilst 200 μg/kg ķermeņa svara, kakla apvidū zemādas injekcijas veidā liellopiem 
un intramuskulāras injekcijas veidā aitām. 
Psoroptes ovis (aitu kraupis) klīnisko pazīmju ārstēšanai un dzīvu ērču iznīcināšanai aitām vienu reizi ievadīt 1 ml uz 33 kg 
ķermeņa svara, kas atbilst 300 μg/kg ķermeņa svara, kaklā intramuskulāras injekcijas veidā. Turklāt, lai novērstu invāzijas 
atkārtošanos, jāveic atbilstoši bioloģiskās drošības pasākumi. Ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu ārstētas visas aitas, kas bijušas 
saskarē ar invadētajām aitām. 
Sarcoptes scabei un kuņģa-zarnu trakta nematožu, plaušu parazītu, nieru parazītu un sūcējutu invāzijas ārstēšanai cūkām veikt 
vienreizēju intramuskulāru injekciju, ievadot 1 ml uz 33 kg ķermeņa svara, kas atbilst 300 μg/kg ķermeņa svara. 
Sivēniem ar ķermeņa svaru līdz 16 kg devas nosaka saskaņā ar šādu tabulu:  
Ķermeņa svars (kg) Deva (ml) 
Mazāks nekā 4 kg  0,1 ml 
5-7 kg   0,2 ml 
8-10 kg   0,3 ml 
11-13 kg   0,4 ml 
14-16 kg   0,5 ml  
Maksimālais injekcijas apjoms katrai mērķa sugai:  
Liellopiem: 5 ml vienā injekcijas vietā.  
Aitām: 1,5ml vienā injekcijas vietā.  
Cūkām: 2,5 ml vienā injekcijas vietā.  
Zāles var lietot, izmantojot automātisko injicēšanas ierīci ar ventilējamu nosūkšanas  
sistēmu. Flakonu aizbāžņus nedrīkst caurdurt vairāk kā vienu reizi.  
 
IEROBEŽOJUMU PERIODS: 
LIELLOPI: Gaļai un blakusproduktiem: 70 dienas. 
Pienam: Nelietot laktējošām govīm, kuru pienu ir paredzēts izmantot cilvēku uzturā.  
Nelietot grūsnām govīm vai telēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā, 2 mēnešu laikā pirms gaidāmās atnešanās.  
AITAS: Gaļai un blakusproduktiem: 70 dienas.  
Pienam: Nelietot laktējošām aitām, kuru pienu ir paredzēts izmantot cilvēku uzturā.  
Nelietot grūsnām aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā, 70 dienu laikā pirms gaidāmās atnešanās. 
CŪKAS: gaļai un blakusproduktiem: 77 dienas. 
 
IEPAKOJUMS: 500 ml flakons aizsargājošā plastikāta iesaiņojumā. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C . Sargāt no tiešiem saules stariem – nenoņemt aizsargājošo plastikāta iesaiņojumu. 
Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi. 
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 
 
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS: Zoetis Belgium SA, BEĻĢIJA  
 
Recepšu veterinārās zāles. V/DCP/12/0065 
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