Pārreģistrācija
Nr.p
.k.

Veterināro zāļu
reģ. Nr.

1

2

1.

V/DCP/15/0008

2.

V/DCP/15/0004

3.

Veterināro zāļu nosaukums,
zāļu stiprums, forma un mērķa
suga
(-as)
3

Veterināro zāļu
starptautiskais
nosaukums
4

Veterināro zāļu
reģ. apliecības
īpašnieks, valsts
5

Veterināro zāļu
farmakoterapeitiskā grupa
6

Veterināro
zāļu ATĶ
kods

Reģistrācijas
procedūra

7

8

Veterināro zāļu
izplatīšanas
nosacījumi
9

Amodip
1,25 mg košļājamās tabletes
kaķiem
Amodip
1.25 mg chewable tablets for
cats
Ingelvac PRRSFLEX EU
liofilizāts un šķīdinātājs
suspensijas injekcijām
pagatavošanai cūkām
Ingelvac PRRSFLEX EU
lyophilisate and solvent for
suspension for injection for
pigs

Amlodipine

Ceva Sante
Animale, Francija

Kalcija kanālu blokatori

QC08CA01

DCP

Recepšu
veterinārās zāles

Live attenuated
porcine
reproductive and
respiratory
syndrome virus,
strain 94881

Boehringer
Ingelheim
Vetmedica
GmbH, Vācija

Cūku reproduktīvā un
respiratorā sindroma
vīruss

QI09AD03

DCP

Tikai
praktizējošam
veterinārārstam

V/DCP/14/0073

Milprazon 16 mg/40 mg
apvalkotās tabletes kaķiem,
kas smagāki par 2 kg
Milprazon 16 mg/40 mg
film-coated tablets for cats
weighing at least 2 kg

Milbemycin oxime,
praziquantel

KRKA, d.d.,
Novo mesto,
Slovēnija

Pretparazītu līdzekļi,
insekticīdi un repelenti:
endektocīdie līdzekļi,
milbemicīna oksīms,
kombinācijas

QP54AB51

DCP

Recepšu
veterinārās zāles

4.

V/DCP/15/0009

Milprazon 4 mg/10 mg
apvalkotās tabletes maza
auguma kaķiem un kaķēniem,
kas smagāki par 0,5 kg
Milprazon 4 mg/10 mg
film-coated tablets for small
cats and kittens weighing at
least 0.5 kg

Milbemycin oxime,
praziquantel

KRKA, d.d.,
Novo mesto,
Slovēnija

Pretparazītu līdzekļi,
insekticīdi un repelenti:
endektocīdie līdzekļi,
milbemicīna oksīms,
kombinācijas

QP54AB51

DCP

Recepšu
veterinārās zāles

5.

V/MRP/13/0059

Scalibor Protectorband
0,76 g ārstnieciskā
kaklasiksna maza un vidēja
auguma suņiem
Scalibor Protectorband
0.76 g medicated collar for
small and medium sized dogs

Deltamethrin

Intervet
International
B.V., Nīderlande

Pretektoparazītu līdzekļi,
insekticīdi un repelenti,
piretrīni un piretroīdi

QP53AC11

MRP

Bezrecepšu
veterinārās zāles

6.

V/MRP/13/0060

7.

V/MRP/14/0071

Scalibor Protectorband
1,0 g ārstnieciskā kaklasiksna
liela auguma suņiem
Scalibor Protectorband
1.0 g medicated collar for
large sized dogs
Tylogran
1000 mg/g granulas lietošanai
ar dzeramo ūdeni/pienu
liellopiem (teļiem), cūkām,
vistām un tītariem
Tylogran
1000 mg/g granules for use in
drinking water/milk for cattle
(calves), pigs, chickens and
turkeys

Deltamethrin

Intervet
International
B.V., Nīderlande

Pretektoparazītu līdzekļi,
insekticīdi un repelenti,
piretrīni un piretroīdi

QP53AC11

MRP

Bezrecepšu
veterinārās zāles

Tylosin

Dopharma
Research B.V.,
Nīderlande

Makrolīdi

QJ01FA90

MRP

Recepšu
veterinārās zāles

