I tipa izmaiņas
Nr.
p. k.

Veterināro zāļu
reģ.numurs

Veterināro zāļu nosaukums, zāļu stiprums, forma un
mērķa suga (-as)

Veterināro zāļu
Reģ. apliecības
īpašnieks, valsts

Veterināro zāļu izmaiņu tips, būtība

1

2

3

4

5

1.

V/NRP/03/0226

Albiotic
šķīdums ievadīšanai tesmenī laktējošas govīm
Albiotic
intramammary solution for lactating cows

Huvepharma NV,
Beļģija

IB B.III.1.a.5 Pievieno jaunu aktīvās vielas neomicīna sulfāta
ražotāju Yichang Sanxia Pharmaceutical Co., Ltd., Ķīna, kas
pamatots ar Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikātu Nr. R1CEP 2011-029-Rev 01

2.

V/MRP/05/1635

Alizin
30 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem
Alizin
30 mg/ml solution for injection for dogs

Virbac S.A., Francija

IA C.I.9. b Ievieš jaunu datubāzi;
IA B.I.a.2. a Tiek palielināts etanola daudzums kristalizācijai, lai
palielinātu aglepristona tīrību

3.

V/DCP/15/0026

Amatib
800 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām, vistām
Amatib
800 mg/g oral powder for pigs, chickens

KRKA, d.d., Novo
mesto, Slovēnija

IB B.II.f.1.b.1 Pagarina veterināro zāļu derīguma termiņu
izplatīšanai paredzētā iepakojumā no 2 uz 3 gadiem.
No tiešā iepakojuma dzēš "Derīguma termiņš pēc pievienošanas
barībai: izlietot nekavējoties".

4.

V/DCP/20/0004

Amphen
200 mg/g granulas lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām
Amphen
200 mg/g granules for use in drinking water for pigs

Huvepharma NV,
Beļģija

IB B.II.f.1b1 Pagarina gatavā produkta uzglabāšanas laiku, kas
iepakots pārdošanai, līdz 3 gadiem

5.

V/MRP/21/0001

Bravoxin
suspensija injekcijām aitām, liellopiem
Bravoxin
suspension for injection for sheep, cattle

Intervet International
B.V., Nīderlande

IA A.7. Svītrota rezerves sērijas kontroles vieta Lielbritānijā

6.

V/DCP/16/0004

Caremast vet
600 mg suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošas govīm
Caremast vet
600 mg intramammary suspension for lactating cows

Vetcare Oy, Somija

IA B.III.1.a.2 Iesniedz atjaunotu Eiropas Farmakopejas atbilstības
sertifikātu aktīvai vielai benzilpenicilīna (prokaīna)
monohidrātam (CEP 1999-017 Rev 04) no pašreiz apstiprināta
ražotāja Sandoz GmbH, Austrija.

7.

V/NRP/00/1230

Cortizeme
uz ādas lietojama suspensija kaķiem, suņiem
Cortizeme
cutaneous suspension for cats, dogs

Virbac S.A., Francija

IA B.III.1.a3 Iesniegts jauns Eiropas Farmakopejas atbilstības
sertifikāts par prednizolonu no jauna ražotāja Ķīnā

8.

V/NRP/96/0344

Mastijet Forte
suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošas govīm
Mastijet Forte
intramammary suspension for lactating cows

Intervet International
B.V., Nīderlande

IB B.II.e.z Samazina primāra iepakojuma sterilizācijas ar
jonizējošo starojumu minimālo starojuma devu no 25 kGy uz 15
kGy

9.

V/DCP/18/0011

Pigfen
200 mg/ml suspensija lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām
Pigfen
200 mg/ml suspension for use in drinking water for pigs

Huvepharma NV,
Beļģija

IB B.II.d.1.g Tiek mainīts daļiņu izmēru robežas, lai labāk
atspoguļotu faktisko daļiņu lieluma sadalījumu, pievienojot
attiecīgās robežas d50 un d10;
IA B.II.b.3.a Izmaiņas skar ražošanas procesa aprakstu

10.

V/DCP/20/0042

STENOROL CRYPTO
0.50 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai teļiem
STENOROL CRYPTO
0.50 mg/ml solution for oral use for calves

Huvepharma NV,
Beļģija

IB B.II.f.1b2 Pagarina produkta uzglabāšanas laiku gatavajam
produktam pēc atvēršanas no 1 mēneša uz 6 mēnešiem;
IB B.II.f.1b1 Pagarina gatavā produkta uzglabāšanas laiku, kas
iepakots pārdošanai, no 18 mēnešiem uz 24 mēnešiem

11.

V/NRP/97/0688

Stresnil
40 mg/ml šķīdums injekcijām cūkām
Stresnil
40 mg/ml solution for injection for pigs

Elanco GmbH,
Vācija

IA B.III.1.a.3 Pievieno jaunu ar Eiropas farmakopejas atbilstības
sertifikātu Nr. R0-CEP 2017-190-Rev 00 pamatotu aktīvās vielas
azaperona ražotāju Menadiona S.L., Spānija

12.

V/DCP/20/0023

Tulieve
100 mg/ml šķīdums injekcijām aitām, cūkām, liellopiem
Tulieve
100 mg/ml solution for injection for sheep, pigs, cattle

Norbrook
Laboratories (Ireland)
Limited, Īrija

IB B.II.f.1b1 Pagarina uzglabāšanas laiku gatavajam produktam,
kas iepakots pārdošanai, no 18 mēnešiem uz 24 mēnešiem

13.

V/DCP/20/0023

Tulieve
100 mg/ml šķīdums injekcijām aitām, cūkām, liellopiem
Tulieve
100 mg/ml solution for injection for sheep, pigs, cattle

Norbrook
Laboratories (Ireland)
Limited, Īrija

IB B.I.a.2.e Nelielas izmaiņas šķīdinātāja daudzumā.;
IB B.I.a.3. a Sērijas apjoma palielināšana līdz 300 kg.;
IA B.I.b.1.c Jauna parametra pievienošana - benzols (ne vairāk kā
2 ppm).

