II 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/DCP/10/0019

Cevazuril
50 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai
sivēniem, teļiem
Cevazuril
50 mg/ml suspension for oral use for piglets,
calves

Ceva Sante Animale,
Francija

II B.I.a.1. b Atjauno aktīvās vielas toltrazurila pamatlietu

2.

V/DCP/10/0019

Cevazuril
50 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai
sivēniem, teļiem
Cevazuril
50 mg/ml suspension for oral use for piglets,
calves

Ceva Sante Animale,
Francija

II B.I.a.1. b Atjauno aktīvās vielas toltrazurila pamatlietu

3.

V/NRP/01/1288

Cobactan LC
75 mg ziede ievadīšanai tesmenī ošas govis)iem
Cobactan LC
75 mg intramammary ointment for cattle
(lactating cows)

Intervet International
B.V, Nīderlande

II B.I.a.1. b B.I.z Izmaiņas sterilizācijas procesā aktīvajai vielai
cefkvinoma sulfātam

4.

V/NRP/01/1381

Dalmarelin
25 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, trušiem,
zirgiem
Dalmarelin
25 µg/ml solution for injection for cattle, rabbits,
horses

Fatro S.p.A., Itālija

II B.II.e.1b2 Pievienots jauns primārā iepakojuma veids

5.

V/NRP/01/1381

Dalmarelin
25 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, trušiem,
zirgiem
Dalmarelin
25 µg/ml solution for injection for cattle, rabbits,
horses

Fatro S.p.A., Itālija

II C.I.6. a Pievienota jauna terapeitiskā indikācija govīm par cikla
ierosināšanu agrīnā pēcdzemdību periodā ;
II C.I.6. a Pievienota jauna terapeitiskā indikācija govīm par ovulācijas
ierosināšanu, lai optimizētu ovulācijas laiku;
II C.I.6. a Pievienota jauna terapeitiskā indikācija govīm par meklēšanās
un ovulācijas ierosināšanu un sinhronizēšanu

6.

V/NRP/01/1381

Dalmarelin
25 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, trušiem,
zirgiem
Dalmarelin
25 µg/ml solution for injection for cattle, rabbits,
horses

Fatro S.p.A., Itālija

II B.II.d.1.e Maina benzilspirta specifikācijas robežas ;
IB B.II.d.2.d Aizstāj testa metodi lecirelīna noteikšanai galaproduktā;
IB B.II.d.2.d Aizstāj testa metodi benzilspirta noteikšanai galaproduktā

7.

V/MRP/18/0044

HIPRA GUMBORO CW
liofilizāts lietošanai dzeramajā ūdenī vistām
HIPRA GUMBORO CW
lyophilisate for use in drinking water for chickens

Laboratorios Hipra
S.A., Spānija

II B.II.d.1.f Specifikācijas parametru svītrošana, kas var būtiski ietekmēt
galaprodukta vispārējo kvalitāti

8.

V/NRP/02/1487

Nobivac KC
liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas
pagatavošanai pilināšanai degunā suņiem
Nobivac KC
lyophilisate and solvent for suspension for nasal
drops for dogs

Intervet International
B.V., Nīderlande

II C.I.4. Izmaiņas zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā, pievienojot
informāciju par Nobivac KC saistītu lietošanu ar bivalentu, kucēniem
paredzētu Nobivac sērijas vakcīnu, kas satur suņu parvovīrusa celmu
630a.;
IA B.II.e.5.b Tādu galaprodukta iepakojuma lielumu svītrošana, kas
netiek izplatīti

9.

V/NRP/98/0806

Norocillin
300 mg/ml suspensija injekcijām aitām, cūkām,
liellopiem
Norocillin
300 mg/ml suspension for injection for sheep,
pigs, cattle

Norbrook
Laboratories (Ireland)
Limited, Īrija

II B.I.a.1.b Jauna, aktīvās vielas benzilpenicilīna kālija, ražotāja
pievienošana balstoties uz iesniegto ASMF informāciju no Inner
Mongolia Changsheng Pharmaceutical Co. Limited.

10.

V/NRP/96/0445

Pen & Strep
suspensija injekcijām aitām, cūkām, liellopiem,
zirgiem
Pen & Strep
suspension for injection for sheep, pigs, cattle,
horses

Norbrook
Laboratories (Ireland)
Limited, Īrija

II B.I.a.1.b Jauna, aktīvās vielas benzilpenicilīna kālija, ražotāja
pievienošana balstoties uz iesniegto ASMF informāciju no Inner
Mongolia Changsheng Pharmaceutical Co. Limited.

11.

V/DCP/19/0058

Procamidor Duo
šķīdums injekcijām aitām, cūkām, liellopiem,
zirgiem
Procamidor Duo
solution for injection for sheep, pigs, cattle,
horses

Richter Pharma AG,
Austrija

II B.I.a.1. b B.I.z Vairākas nelielas izmaiņas aktīvās vielas prokaīna
hidrohlorīda pamatlietā

12.

V/MRP/13/0042

Procamidor
20 mg/ml šķīdums injekcijām aitām, cūkām,
kaķiem, liellopiem, suņiem, zirgiem
Procamidor
20 mg/ml solution for injection for sheep, pigs,
cats, cattle, dogs, horses

Richter Pharma AG,
Austrija

II B.I.a.1. b B.I.z Vairākas nelielas izmaiņas aktīvās vielas prokaīna
hidrohlorīda pamatlietā

13.

V/DCP/19/0017

Spasmipur
20 mg/ml šķīdums injekcijām aitām, cūkām,
liellopiem, zirgiem
Spasmipur
20 mg/ml solution for injection for sheep, pigs,
cattle, horses

Richter Pharma AG,
Austrija

II B.II.b.3.b Izmaiņas ražošanas procesā no gala mitras karstuma
sterilizācijas 121 grādos 15 minūtes uz sterilu filtrāciju un apstrādi.

