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RICHTER PHARMA PRODUKTI 2021 
PRODUKTS APRAKSTS SASTĀVS DZĪVNIEKU 

SUGA 

IZPLATĪŠANA LIETOŠANA 

LIDOR 100 ml 

 

Vietējās anestēzijas 

līdzeklis injekcijām 

Lidokains 

20 mg/ml 

Suņi, kaķi, 

zirgi 

PV 
Lokāla anestēzija oftalmoloģijā, stomatoloģijā. 

Infiltrācijas un epidurālā anestēzija zirgiem arī 

intraartikulārā un perineitrālā anestēzija. 

INSISTOR 10 ml 

 

Pretsāpju līdzeklis 

injekcijām 

Metadone hidrohlorīds 

10 mg/ml 

Suņi, kaķi PV 
Analgēzija. Premedikācija pirms vispārējās 

anestēzijas. 

BUTOMIDOR 10 ml 

 

Pretsāpju, sedācija, 

premedikācija. 

Butorfanols 10mg/ml Suņi, kaķi, 

zirgi 

PV 
Vidēji stipru viscerālo sāpju atvieglošanai, 

piemēram, pirms un pēc operācijas, kā arī 

pēctraumatisku sāpju atvieglošanai. 

Kombinācijā ar citiem anestēzijas līdzekļiem 

sedācijai un premedikācijai. 

Analgēzija:  

suņiem 0.01-0.04ml/kg; kaķiem 0.04ml/kg; 

zirgiem 1ml/100kg 

SPASMIUM COMP. 100 ml

 

Pretsāpju, 

spazmolītisks 

līdzeklis. 

Metamizola nātrijs 500 

mg/ml 

Hioscīna butilbromīds 

4mg/ml 

Cūkas, 

liellopi, suņi, 

zirgi 

Recepšu 

veterinārās zāles 

Ar sāpēm saistītu spazmu ārstēšana. Kuņģa un 

zarnu trakta, kā arī urīn un žults izvadsistēmas 

orgānu gludo muskuļu paaugstināta tonusa 

ārstēšana. Zirgiem: kolikas ar spazmām. 

Liellopiem, cūkām, suņiem: papildterapija 

akūtas caurejas gadījumā. 
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ANCESOL  100 ml 

 

Prethistamīna līdzeklis 

injekcijām. 

Hlorfenamīna maleāts 

10mg/ml 

Liellopi Recepšu 

veterinārās zāles 

Indikācijas: elpošanas ceļu slimības (bronhīts, 

astma, transportēšanas drudzis), alerģiskas 

reakcijas (nātrene, nieze, atopiskais dermatīts), 

reproduktīvās sistēmas slimības (endometrīts, 

placentas aizture), kā arī tūska, uzpūšanās, 

sprurekļa atonijas gadījumā, mastīts, laminīts, 

asiņains piens. Alternatīva kortikosteroīdiem, 

īss ierobežojumu periods pienam: 12 stundas. 

BUPAQ 10 ml 

 

Ilgstošas darbības 

pretsāpju līdzeklis 

injekcijām. 

Buprenorfīna hidrohlorīds 

0,3mg/ml 

Suņi, kaķi PV Operāciju premedikācija. 

Pēcoperācijas analgēzija. 

Lietošana: i.m. vai i.v. 0,3 – 0,6ml uz 10kg 

Darbības ilgums: 4 – 8 stundas  

EXAGON 100 ml Eitanāzijas līdzeklis 

injekcijām. 

Pentobarbitāla nātrija sāls 

400mg/ml 

Mājdzīvn., 

savvaļas, 

labor. 

dzīvnieki, 

putni, 

čūskas, 

vardes , 

ķirzakas, 

bruņu-rupuči 

PV 

 

 

Eitanāzija. 

Ievadīšanas pirmā izvēle ir intravenoza 

ievadīšana. 

Deva suņiem: 1ml uz 3 – 5 kg svara, kaķiem 

1ml uz 2 – 3 kg. 

FERMACTIV POWDER   

150 g 

500 g 

10 kg 

Papildbarība zarnu 

mikrofloras 

atjaunošanai un 

stabilizēšanai jebkuru 

gremošanas trakta 

problēmu gadījumos. 

Liofilizētas pienskābās 

baktērijas 

Teļi, sivēni, 

cūkas, suņi, 

kaķi u.c. 

Bez ierobež. Diareja, gastroenterīts,  disbakteriozes, 

gremošanas traucējumi. 

Lieto iekšķīgi vienu tējk. vai ēdamkaroti 1-3x 

dienā, var lietot arī pastāvīgi. 
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KETAMIDOR 10 ml

 

Vispārējās anestēzijas 

un analgēzijas 

līdzeklis injekcijām. 

Ketamīna hidrohlorīds 

100mg/ml 

Liellopi, 

zirgi, aitas, 

cūkas, kazas, 

kaķi, suņi 

 

PV 

 

Dzīvnieku nomierināšanai, anestēzijai, 

analgēzijai. 

Ievadīšana i.m. vai i.v., kaķiem arī s.c. Lieto 

kombinācijā ar ksilazīnu, medetomidīnu, 

detomidīnu. Aitām, kazām, kaķiem, cūkām arī 

kā monoanestēzijas līdzeklis 

MITEX 20 ml 

 

Ausu pilieni un 

suspensija lietošanai 

ausīs un uz ādas. 

Mikonozola nitrāts 

23,0mg 

Prednizolona acetāts 

5,0mg 

Β polimiksīna 

sulfāts 0,5293mg 

Suņiem, 

kaķiem 
Recepšu 

veterinārās zāles 

Lieto ausī vai uz ādas. Ārējās auss ejas 

iekaisuma un virspusējās ādas infekcijas 

ārstēšanai. Iedarbīgs pret baktērijām, sēnītēm. 

Otodectis cynotis invāzijas ārstēšanai, ja 

vienlaikus ir infekcija ar patogēniem. 

Lietošana: iztīra auss kanālu un 2x dienā 

iepilina pa 5 pilieniem auss ejā.  

Ārstēšana: 7-10 dienas. 

NOVASUL 100 ml 

 

Analģētisks, 

antipirētisks, 

antireimatisks, 

spazmolītisks līdzeklis 

injekcijām. 

 

 

Metamizola nātrijs 

500mg/ml 

 

Liellopi, 

zirgi, cūkas, 

suņi. Nelietot 

kaķiem! 

Recepšu 

veterinārās zāles 

Indikācijas: sāpes, drudzis, spazmas, kolikas, 

mastīti, artrīti, tendovaginīti, barības vada 

aizsprostojums, parēze. Lietošana i.m. vai i.v. 

liellopiem 20 – 40ml, teļiem 5 – 10ml, cūkām 

10 – 30ml, sivēniem, suņiem 1 – 3ml, zirgiem 

tikai i.v. 20 – 50ml. 

PROCAMIDOR 100 ml 

 

Vietējās anestēzijas 

līdzeklis injekcijām. 

 

 

Prokaīna hidrohlorīds 

20mg/ml 

Zirgi, 

liellopi, teļi, 

aitas, cūkas, 

suņi, kaķi 

PV Infiltrācijas un epidurālā anestēzija, nervu 

vadu anestēzija suņiem un kaķiem. 

Ierobežojumi dzīvnieku produkcijas 

izmantošanā: 0 dienas. 
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RIFEN 100 ml 

 

Nesteroīds 

pretiekaisuma līdzeklis 

injekcijām. 

Ketoprofēns 100mg /ml  Zirgi, 

liellopi, 

cūkas 

Recepšu 

veterinārās zāles 

Indikācijas: iekaisumi, sāpes, drudzis, elpceļu 

slimības, mastīts, kaulu – loc., balsta kust. 

trauc., klibums, artrīts, traumas, MMA 

sindroms, koliku simptomātiskai ārstēšanai. 

Lieto 1 x dienā. Deva zirgiem i.v. 1ml uz 45kg, 

liellopiem i.v. vai i.m. 3ml uz 100kg, cūkām 

i.m. 3ml uz 100kg. 

Ierobežojumi pienam: 0 dienas. 

VITADERM 200 ml 

 

Bioloģiski aktīva 

diētiska papildbarība. 

Satur eļļas un tauku 

komb. ar augstu 

nepiesātināto  taukskābju 

saturu 

Suņi, kaķi Bez ierobež. Ādas atveseļošanai suņiem 1-3 tējk. 2x dienā, 

kaķiem: 1 tējk. 1x dienā 

 

 

  

VITASOL  AD3EC 100 ml 

 

Vitamīnus saturošs 

ūdens šķīdums 

injekcijām. 

Unikāla vitamīnu 

kombinācija ar vit.C 

1ml satur vitamīnus:  

A 50 000SV 

D3 25 000SV 

E 30mg 

C 100mg 

Liellopi, 

zirgi, cūkas, 

suņi 

Recepšu 

veterinārās zāles 

Vielmaiņas slimības, alerģija, intoksikācija, 

rahīts, neauglība, olnīcu cistas, parazitāras 

slimības. 

Lietošana s.c. vai i.m. zirgiem, liellopiem 5 – 

30ml, teļiem, kumeļiem 5 – 10, cūkām 5 – 

10ml, sivēniem, suņiem 1 – 6ml ar intervālu 2 

– 3 nedēļas. 
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