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ALFAGLANDIN C 
 

 

 

Alfaglandin C 0,250 mg/ml šķīdums injekcijām govīm 
Cloprostenol sodium 

 

Indikācijas: 
- piometra, kuru izraisījis funkcionējošs vai persistējošs dzeltenais ķermenis, 

- klusā meklēšanās, kuru izraisījis funkcionējošs vai persistējošs dzeltenais 
ķermenis, 

- meklēšanās sinhronizācija, 
- patoloģiskas grūsnības pārtraukšana govīm līdz 150. grūsnības dienai, 

- luteālas olnīcu cistas, 
- dzemdību ierosināšana. 

 

Aktīvā viela: 
1 ml šķīduma satur kloprostenolu 0,250 mg (kloprostenola nātrija sāls veidā). Palīgviela(s): hlorkresols, 1 mg. 

 
Kontrindikācijas: 

- Nelietot grūsniem dzīvniekiem, kuriem nav paredzēts ierosināt abortu vai dzemdības.  
- Nelietot bronhu spazmu un gastrointestinālā trakta spastisku slimību gadījumā. 

 
Devas: 

- Intramuskulārai injekcijai: 0,5 mg (2 ml) kloprostenola vienam dzīvniekam. 
- Meklēšanās sinhronizācijai: divas injekcijas ar 11 dienu intervālu. 
- Patoloģiskas grūsnības pārtraukšanai: starp 5. un 150. dienu pēc apsēklošanas. 
- Dzemdību ierosināšanai: vienreizēja injekcija 10 dienu laikā pirms paredzētā dzemdību datuma. 

 
Ierobežojumu periods: 

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena. Pienam: nulle stundas.  
 
Iespējamās blakusparādības: 

Retos gadījumos ir iespējama lokalizētu bakteriāla infekcija pēc injekcijas, kas var pārvērsties ģeneralizētā 
infekcijā, ja anaerobās baktērijas injekcijas laika tiek ievadītas organismā. Ja zāles lieto dzemdību izraisīšanai, 
atkarībā no ārstēšanas laika, var pieaugt placentas aiztures biežums. Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas 
parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 
Īpaši brīdinājumi: 

Nelietot maisījumā ar citām veterinārām zālēm. Šīs zāles nav saderīgas ar stipru skābju vai sārmu preparātiem. 
Jāņem vērā eliminācijas pusperiods 4 līdz 5 dienas pēc ovulācijas, kura laikā govis nav jutīgas pret 
prostaglandīnu ietekmi uz dzelteno ķermeni. Pārdozēšana ar devu, kas līdz desmit reizēm pārsniedza 
rekomendēto devu, parasti tika labi panesta. Lietojot pārāk lielas devas, (kas 50 – 200 reizes pārsniedza 
rekomendēto devu), var izsaukt nelabumu un vemšanu, biežāku defekāciju un urināciju, paaugstinātu rektāļo 
temperatūru, palielinātu elpošanas biežumu, bronhu konstrikciju, un paātrinātu sirdsdarbību. 
Oksitocīna un kloprostenola vienlaicīga lietošana pastiprina iedarbību uz dzemdes muskulatūras kontrakcijām. 
Dzīvniekiem, kas tiek ārstēti ar nesteroīdām pretiekaisuma zālēm, tiek inhibēta endogēno prostaglandīnu 
sintēze.  Nelietot grūsniem dzīvniekiem, ja vien mērķis nav patoloģiskas grūsnības pārtraukšana vai dzemdību 
ierosināšana. Ievadīt intramuskulāras injekcijas veidā, ievērojot parastos aseptikas piesardzības pasākumus. 
Lai samazinātu anaerobo infekciju risku, jāuzmanās, lai zāles netiktu injicētas caur mitru vai netīru ādas apvidu. 

 
Recepšu veterinārās zāles. 
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