
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 
 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
TRISULFON, geriamoji suspensija 
 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 
100 ml suspensijos yra: 
 
veikliųjų medžiagų: 
sulfamonometoksino natrio druskos 40 g, 
trimetoprimo 8 g. 
 
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Geriamoji suspensija. 
 
 
4. KLINIKINIAI DUOMENYS 
 
4.1. Paskirties gyvūnų rūšys 
 
Galvijai (veršeliai), ožkos (ožkiukai), avys (ėriukai), kiaulės, paukščiai ir triušiai. 
 
4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis 
 
Veršeliams, ožkiukams, ėriukams, kiaulėms, paukščiams ir triušiams, sergantiems kvėpavimo, 
virškinimo ir šlapimo organų infekcinėmis ligomis, antrinėmis infekcijomis virusinių ligų metu, taip 
pat specifinėmis virškinimo trakto infekcinėmis ligomis (pvz., kokcidioze), gydyti ir profilaktiškai: 
veršeliams, ožkiukams, ėriukams, esant viduriavimui, sergantiems kolisepticemija, streptokokiniu 
poliartritu, salmonelioze, pasterelioze, pneumonija, omfalitu, esant stafilokokinių abscesų ir pan.; 
kiaulėms, sergančioms kolibakterioze, kokcidioze, atrofiniu rinitu, salmonelioze, Haemophilus 
sukeltomis infekcijomis, pasterelioze, toksoplazmoze ir pan.; 
paukščiams, sergantiems kokcidioze, kolisepticemija, pasterelioze, salmonelioze, stafilokokoze, 
paukščių ūminiu infekciniu katariniu rinitu (sloga) ir pan.; 
triušiams, sergantiems kokcidioze, pasterelioze, stafilokokoze, kolibakterioze, salmonelioze ir pan. 
 
4.3. Kontraindikacijos 
 
Negalima gydyti gyvūnų, sergančių inkstų ligomis. 
 
4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams 
 
Nėra. 
 
4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės 
 
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
 
Nėra. 
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Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
 
Nėra. 
 
4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) 
 
Nežinomas. 
 
4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu 
 
Neregistruota naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. 
 
4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
 
Kai kurie vaistai (pvz., fenilbutazonas, salicilatai, indometacinas) konkuruoja sulfonamidams 
jungiantis su kraujo plazmos baltymais. Todėl didėja sulfonamidų efektyvumas ir toksiškumas. 
Paraaminobenzo rūgšties dariniai (vietiniai anestetikai: prokainas, tetrakainas, prokainamidas) mažina 
sulfonamidų antimikrobinį veikimą, nes organizme daugėja paraaminobenzo rūgšties. 
 
4.9. Dozės ir naudojimo būdas 
 
Vaisto paros dozė – 15–30 mg veikliųjų medžiagų 1 kg kūno svorio (1–2 ml suspensijos 32 kg kūno 
svorio). Reikalingą vaisto kiekį pirmiausiai reikia kruopščiai sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens 
prieš maišant į bendrą geriamo vandens kiekį ir girdant gyvūnams. Vaistas girdomas su geriamu 
vandeniu 5 d. iš eilės. 
Prieš naudojimą suplakti! 
Gydomi gyvuliai girdomi tik vandeniu su vaistu. Jei taip girdyti neįmanoma, vaisto paros dozė 
dalinama pusiau ir gydomam gyvuliui duodama du kartus – ryte ir vakare (kas 12 val.). 
Kokcidioze sergantiems paukščiams 100 ml vaisto sumaišyti su 100 l geriamo vandens ir girdyti 3–
5 d. Gydant kitomis ligomis sergančius paukščius, vaisto paros dozė yra 1 ml suspensijos 32 kg kūno 
svorio. 
Triušiams 100 ml suspensijos reikia maišyti 100 litrų geriamo vandens. 
 
Reikalingą vaisto kiekį pirmiausiai reikia kruopščiai sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens prieš 
maišant į bendrą geriamo vandens kiekį ir girdant gyvūnams. 
Gydomi gyvūnai turi gauti gerti pakankamai vandens. 
Gyvūnams geriant daugiau vandens dėl aukštesnės oro temperatūros, vaisto koncentraciją geriamame 
vandenyje reikia sumažinti 25 % arba paskaičiuoti pagal rekomenduotiną dozę ir gyvūnų išgeriamo 
vandens kiekį. 
 
4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina 
 
Nėra duomenų. 
 
4.11. Išlauka 
 
Veršienai, ožkienai, avienai, kiaulienai, triušienai, paukštienai ir subproduktams – 10 parų. 
Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. 
 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 
Farmakoterapinė grupė: sisteminės antibakterinės medžiagos. 
ATCvet kodas: QJ01EW17. 
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5.1. Farmakodinaminės savybės 
 
Sulfamonometoksinas stabdo paraaminobenzo rūgšties apykaitą ir, kaip kiti sulfonamidai, slopina 
folio rūgšties sintezę. Trimetoprimas slopina fermento dihidrofoliato reduktazę, kuris aktyvina folio 
rūgštį. Trimetoprimas stiprina sulfamonometoksino antimikrobinį veikimą. Šis derinys veikia 
baktericidiškai, esant koncentracijoms, kurios abi medžiagas naudojant atskirai, veikia tik 
bakteriostatiškai. 
Vaistas yra kombinuotas plataus veikimo spektro antimikrobinis vaistas. Jis baktericidiškai veikia 
gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, pirmuonis (kokcidijas ir toksoplazmas) ir riketsijas. 
Vaistas blokuoja DNR ir RNR sintezę mikroorganizmuose. 
 
5.2. Farmakokinetinės savybės 
 
Sulfamonometoksinas stabdo paraaminobenzo rūgšties apykaitą ir, kaip kiti sulfonamidai, slopina 
folio rūgšties sintezę. Trimetoprimas slopina fermento dihidrofoliato reduktazę, kuris aktyvina folio 
rūgštį. Trimetoprimas stiprina sulfamonometoksino antimikrobinį veikimą. Šis derinys veikia 
baktericidiškai, esant koncentracijoms, kurios abi medžiagas naudojant atskirai, veikia tik 
bakteriostatiškai. 
Vaistas yra kombinuotas plataus veikimo spektro antimikrobinis vaistas. Jis baktericidiškai veikia 
gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, pirmuonis (kokcidijas ir toksoplazmas) ir riketsijas. 
Vaistas blokuoja DNR ir RNR sintezę mikroorganizmuose. 
 
 
6. FARMACINIAI DUOMENYS 
 
6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 
Mikrokristalinė celiuliozė ir natrio karboksimetilceliuliozė,  
natrio karmeliozė,  
polisorbatas 80,  
skystas sorbitolis (nesikristalizuojantis),  
natrio sacharinas,  
benzilo alkoholis,  
simetikonas,  
išgrynintas vanduo. 
 
6.2. Nesuderinamumai 
 
Nežinomi. 
 
6.3. Tinkamumo laikas 
 
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės – 3 metai. 
 
6.4. Specialieji laikymo nurodymai 
 
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 
 
6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys 
 
Stikliniai buteliukai po 100 ml ir plastikiniai buteliai po 1 l su matavimo indeliu kartoninėje dėžutėje. 
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. 
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6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų 
naikinimo nuostatos 
 
Nesunaudotas veterinarinis vaisto  ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus. 
 
 
7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS 
 
KRKA, d. d., Novo mesto, 
Šmarješka cesta 6, 
8501 Novo mesto, 
Slovėnija 
 
 
8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI 
 
LT/2/00/1135/001-002 
 
 
9. REGISTRACIJOS/PERREGISTRACIJOS DATA 
 
Registracijos data: 2000-06-15 
Paskutiniosios perregistracijos data: 2010-07-30 
 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
 
2010-07-23 
 
 
DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI 
 
Nėra. 
 

 
4 



 
ŽENKLINIMAS 

 
DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS 
DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS 
 
KARTONINĖ DĖŽUTĖ 
BUTELIUKAS, BUTELIS 
 
 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
TRISULFON, geriamoji suspensija 
 
 
2. VEIKLIOJI(-SIOS) IR KITA(-OS) MEDŽIAGOS 
 
100 ml suspensijos yra: 
sulfamonometoksino natrio druskos 40 g, 
trimetoprimo 8 g. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Geriamoji suspensija. 
 
 
4. PAKUOTĖS DYDIS 
 
100 ml 
1 l 
 
 
5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS 
 
Galvijai (veršeliai), ožkos (ožkiukai), avys (ėriukai), kiaulės, paukščiai ir triušiai. 
 
 
6. INDIKACIJOS 
 
Veršeliams, ožkiukams, ėriukams, kiaulėms, paukščiams ir triušiams, sergantiems kvėpavimo, 
virškinimo ir šlapimo organų infekcinėmis ligomis, antrinėmis infekcijomis virusinių ligų metu, taip 
pat specifinėmis virškinimo trakto infekcinėmis ligomis (pvz., kokcidioze), gydyti ir profilaktiškai. 
 
 
7. NAUDOJIMO BŪDAS(-AI) IR METODAS 
 
Girdyti. 
 
 
8. IŠLAUKA 
 
Veršienai, ožkienai, avienai, kiaulienai, triušienai, paukštienai ir subproduktams – 10 parų. 
Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. 
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9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
 
Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
10. TINKAMUMO DATA 
 
Tinka iki {mėnuo/metai} 
Atidarius būtina sunaudoti iki... 
 
 
11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 
 
 
12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus. 
 
 
13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI 

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina 
 
Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu. 
 
 
14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 
 
Saugoti nuo vaikų. 
 
 
15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
KRKA, d. d., Novo mesto, 
Šmarješka cesta 6, 
8501 Novo mesto, 
Slovėnija 
 
 
16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
 
LT/2/00/1135/001 
LT/2/00/1135/002 
 
 
17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 
 
Serija {numeris} 
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INFORMACINIS LAPELIS 

TRISULFON, geriamoji suspensija 
 

 
1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR 
ADRESAS 

 
Rinkodaros teisės turėtojas ir vaisto serijos gamintojas: 
KRKA, d. d., Novo mesto, 
Šmarješka cesta 6, 
8501 Novo mesto, 
Slovėnija 
 
 
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
TRISULFON, geriamoji suspensija 
 
 
3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
100 ml suspensijos yra: 
veikliųjų medžiagų: 
sulfamonometoksino natrio druskos 40 g, 
trimetoprimo 8 g. 
 
 
4. INDIKACIJOS 
 
Veršeliams, ožkiukams, ėriukams, kiaulėms, paukščiams ir triušiams, sergantiems kvėpavimo, 
virškinimo ir šlapimo organų infekcinėmis ligomis, antrinėmis infekcijomis virusinių ligų metu, taip 
pat specifinėmis virškinimo trakto infekcinėmis ligomis (pvz., kokcidioze), gydyti ir profilaktiškai: 
veršeliams, ožkiukams, ėriukams, esant viduriavimui, sergantiems kolisepticemija, streptokokiniu 
poliartritu, salmonelioze, pasterelioze, pneumonija, omfalitu, esant stafilokokinių abscesų ir pan.; 
kiaulėms, sergančioms kolibakterioze, kokcidioze, atrofiniu rinitu, salmonelioze, Haemophilus 
sukeltomis infekcijomis, pasterelioze, toksoplazmoze ir pan.; 
paukščiams, sergantiems kokcidioze, kolisepticemija, pasterelioze, salmonelioze, stafilokokoze, 
paukščių ūminiu infekciniu katariniu rinitu (sloga) ir pan.; 
triušiams, sergantiems kokcidioze, pasterelioze, stafilokokoze, kolibakterioze, salmonelioze ir pan. 
 
 
5. KONTRAINDIKACIJOS 
 
Negalima gydyti gyvūnų, sergančių inkstų ligomis. 
 
 
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS 
 
Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą 
poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. 
 
 
7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS 
 
Galvijai (veršeliai), ožkos (ožkiukai), avys (ėriukai), kiaulės, paukščiai ir triušiai. 
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8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 
Vaisto paros dozė – 15–30 mg veikliųjų medžiagų 1 kg kūno svorio (1–2 ml suspensijos 32 kg kūno 
svorio). Reikalingą vaisto kiekį pirmiausiai reikia kruopščiai sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens 
prieš maišant į bendrą geriamo vandens kiekį ir girdant gyvūnams. Vaistas girdomas su geriamu 
vandeniu 5 d. iš eilės. 
Prieš naudojimą suplakti! 
Gydomi gyvuliai girdomi tik vandeniu su vaistu. Jei taip girdyti neįmanoma, vaisto paros dozė 
dalinama pusiau ir gydomam gyvuliui duodama du kartus – ryte ir vakare (kas 12 val.). 
Kokcidioze sergantiems paukščiams 100 ml vaisto sumaišyti su 100 l geriamo vandens ir girdyti 3–
5 d. Gydant kitomis ligomis sergančius paukščius, vaisto paros dozė yra 1 ml suspensijos 32 kg kūno 
svorio. 
Triušiams 100 ml suspensijos reikia maišyti 100 litrų geriamo vandens. 
 
 
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 
 
Reikalingą vaisto kiekį pirmiausiai reikia kruopščiai sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens prieš 
maišant į bendrą geriamo vandens kiekį ir girdant gyvūnams. 
Gydomi gyvūnai turi gauti gerti pakankamai vandens. 
Gyvūnams geriant daugiau vandens dėl aukštesnės oro temperatūros, vaisto koncentraciją geriamame 
vandenyje reikia sumažinti 25 % arba paskaičiuoti pagal rekomenduotiną dozę ir gyvūnų išgeriamo 
vandens kiekį. 
 
 
10. IŠLAUKA 
 
Veršienai, ožkienai, avienai, kiaulienai, triušienai, paukštienai ir subproduktams – 10 parų. 
Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. 
 
 
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI 
 
Saugoti nuo vaikų. 
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 
 
 
12. SPECIALIEJI NURODYMAI 
 
Neregistruota naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. 
Kai kurie vaistai (pvz., fenilbutazonas, salicilatai, indometacinas) konkuruoja sulfonamidams 
jungiantis su kraujo plazmos baltymais. Todėl didėja sulfonamidų efektyvumas ir toksiškumas. 
Paraaminobenzo rūgšties dariniai (vietiniai anestetikai: prokainas, tetrakainas, prokainamidas) mažina 
sulfonamidų antimikrobinį veikimą, nes organizme daugėja paraaminobenzo rūgšties. 
 
 
13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus. 
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14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA 
 
2010-07-23 
 
 
15. KITA INFORMACIJA 
 
Parduodama su receptu. 
Farmakoterapinė grupė: sisteminės antibakterinės medžiagos. 
ATCvet kodas: QJ01EW17 
 
Sulfamonometoksinas stabdo paraaminobenzo rūgšties apykaitą ir, kaip kiti sulfonamidai, slopina 
folio rūgšties sintezę. Trimetoprimas slopina fermento dihidrofoliato reduktazę, kuris aktyvina folio 
rūgštį. Trimetoprimas stiprina sulfamonometoksino antimikrobinį veikimą. Šis derinys veikia 
baktericidiškai, esant koncentracijoms, kurios abi medžiagas naudojant atskirai, veikia tik 
bakteriostatiškai. 
Vaistas yra kombinuotas plataus veikimo spektro antimikrobinis vaistas. Jis baktericidiškai veikia 
gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, pirmuonis (kokcidijas ir toksoplazmas) ir riketsijas. 
Vaistas blokuoja DNR ir RNR sintezę mikroorganizmuose. 
 
Sulfamonometoksinas stabdo paraaminobenzo rūgšties apykaitą ir, kaip kiti sulfonamidai, slopina 
folio rūgšties sintezę. Trimetoprimas slopina fermento dihidrofoliato reduktazę, kuris aktyvina folio 
rūgštį. Trimetoprimas stiprina sulfamonometoksino antimikrobinį veikimą. Šis derinys veikia 
baktericidiškai, esant koncentracijoms, kurios abi medžiagas naudojant atskirai, veikia tik 
bakteriostatiškai. 
Vaistas yra kombinuotas plataus veikimo spektro antimikrobinis vaistas. Jis baktericidiškai veikia 
gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, pirmuonis (kokcidijas ir toksoplazmas) ir riketsijas. 
Vaistas blokuoja DNR ir RNR sintezę mikroorganizmuose. 
 
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo 
vietiniu atstovu. 
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