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EIROPAS PUBLISKĀ NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (EPAR) 

MEDICĪNISKAIS SKĀBEKLIS AIR LIQUIDE SANTÉ 

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

 
 

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots kā 
Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par 
šo zāļu lietošanu. 
Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas 
sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterināru. 
Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu 
(kas arī ir daļa no EPAR). 
 
Kas ir medicīniskais skābeklis Air Liquide Santé? 
 

Medicīniskais skābeklis satur skābekli, kas kā brīva gāze izdalīts no atmosfēras (gaisa, ko mēs 
elpojam). Tas tiek piedāvāts 15 vai 50 litru tērauda balonos, kas satur kompresētu skābekļa 
gāzi. 
 

Kāpēc lieto medicīnisko skābekli Air Liquide Santé? 
 

Medicīnisko skābekli lieto skābekļa piegādei suņiem, kaķiem un zirgiem, kas ir narkotizēti 
(iemidzināti) un neelpo dabīgā veidā. To dod arī pēc narkozes, lai palīdzētu atveseļoties. To 
var lietot arī kā nesējgāzi citām gāzēm, ko lieto dzīvnieku iemidzināšanai. 
 

Kā darbojas medicīniskais skābeklis Air Liquide Santé? 
 

Skābeklis ir dzīvajiem organismiem būtisks elements. Tas tiek uzsūkts no gaisa asinīs caur 
plaušām (ar elpošanu). Tāpēc dažos gadījumos iejaukšanās ar skābekļa terapiju ir svarīga 
pienācīgai audu apgādei ar skābekli. 
 

Kā noritēja medicīniskā skābekļa Air Liquide Santé izpēte? 

 

Skābeklis ir labi zināma medicīniska gāze, kas lietota daudzus gadus. Uzņēmums izmantoja 
informāciju no literatūras publikācijām. Uzņēmums iesniedza apmierinošu informāciju par 
zāļu kvalitāti un nekaitīgumu suņiem, kaķiem un zirgiem, kā arī nekaitīgumu cilvēkiem (kas 
kontaktējas ar šīm zālēm) un videi. 
Papildus tika iesniegta informācija par elpojamā gaisa papildināšanu ar skābekli narkozes un 
atveseļošanās laikā. 
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Kāds ir medicīniskā skābekļa Air Liquide Santé iedarbīgums šajos pētījumos? 
 

Pieteicēja iesniegtā literatūra pamatoja ieteikumus zāļu aprakstā elpojamā gaisa papildināšanai 
ar skābekli narkozes un atveseļošanās periodā suņiem, kaķiem un zirgiem. 

 
 
Kāds pastāv risks, lietojot medicīnisko skābekli Air Liquide Santé?  
 

Medicīniskajam skābeklim nav blakusparādību. 
Galvenais risks, kas ir saistīts ar šo zāļu lietošanu, ir nejauša saspiestās gāzes izlaišana pēc 
nepareizas apiešanās un paaugstinātais ugunsgrēka risks, kas saistīts ar lokalizētu paaugstinātu 
skābekļa koncentrāciju.  
 
 

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nāk saskarē ar dzīvnieku? 
 
Šīs zāles drīkst lietot tikai personas, kas ir apmācītas saspiestu gāzu un ar tām saistītu ierīču 
lietošanā. 

 
 
Kāpēc medicīniskais skābeklis Air Liquide Santé tika apstiprināts?  

 
Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvumi no elpojamā gaisa papildināšanas ar 
skābekli narkozes un atveseļošanās laikā suņiem, kaķiem un zirgiem pārsniedz risku, kas 
saistīts ar tā lietošanu. Tomēr, tiek atzīmēts, ka dzīvniekam nepieciešamais skābekļa 
papildinājuma daudzums mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, un ka noteiktam dzīvniekam 
narkozes laikā piemērotā skābekļa deva ir jānosaka ārstējošam veterināram, un nepārtraukti 
jāuzrauga narkozes laikā. 

 
 
Cita informācija par medicīnisko skābekli AirLiquide Santé: 

 
Eiropas Komisija 20.12.2006 piešķīra medicīniskā skābekļa Air Liquide Santé reģistrācijas 
apliecību, kas ir spēkā visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Air Liquide Santé International. 
Informācija par šo zāļu izsniegšanas kārtību ir atrodama uz etiķetes vai ārējā iepakojuma. 
 
 
 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi tika atjaunināts  20.12.2006. 




