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Neptra (florfenikols/terbinafīns/mometazons) 
Neptra pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Neptra un kāpēc tās lieto? 

Neptra ir veterinārās zāles, ko lieto, lai suņiem ārstētu īslaicīgas vai atkārtotas ausu infekcijas (ārējās 
auss ejas iekaisumu), ko izraisījuši šādi divi organismi: Staphylococcus pseudintermedius (baktērija) 
un Malassezia pachydermatitis (rauga sēne). Neptra satur trīs aktīvās vielas: florfenikolu, terbinafīnu 
un mometazonu. 

Kā lieto Neptra? 

Šīs zāles ir pieejamas kā ausu pilieni, un tās var iegādāties tikai pret recepti. 

Vienas tūbiņas saturu ievada katrā inficētajā ausī. Pirms ārstēšanas auss eja ir jāiztīra un jānosusina. 
Ārstēšana ir jāveic vienreiz, taču pilnīgu efektu var novērot tikai pēc 28 dienām. 

Papildu informāciju par Neptra lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Neptra darbojas? 

Divas Neptra aktīvās vielas, florfenikols un terbinafīns, iedarbojas pret iespējamiem infekcijas 
izraisītājiem. Florfenikols ir antibiotika, kas darbojas, neļaujot veidoties olbaltumvielām, kuras ir 
nozīmīgas baktēriju šūnu sieniņu sastāvdaļas. Terbinafīns nonāvē sēnes, neļaujot veidoties 
ergosterolam, kas ir svarīga daļa no sēņu šūnu sieniņām. Trešā aktīvā viela mometazons ir 
kortikosteroīds, zāles, kas mazina ar infekciju saistīto iekaisumu un sāpes. 

Kādi Neptra ieguvumi atklāti pētījumos? 

Eiropā veiktā lauka pētījumā, kurā bija iesaistīti suņi ar gan Staphylococcus pseudintermedius, gan 
Malassezia pachydermatitis izraisītām ausu infekcijām, pēc 28 dienām 43 ar Neptra ārstētajiem suņiem 
infekcijas pazīmes bija samazinājušās par 71 %, kas ir tikpat efektīvi kā salīdzināmajā grupā ar 
45 suņiem, kurus ārstēja ar citām veterinārajām zālēm, kas reģistrētas ausu infekciju ārstēšanai, un 
kurā samazinājums bija par 74 %. 
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ASV veiktā lauka pētījumā, kurā bija iesaistīti suņi ar atkārtotām ausu infekcijām, ko izraisījuši abi 
minētie organismi, 67 ar Neptra ārstētajiem suņiem klīniskais rādītājs 30 dienu laikā samazinājās par 
77 %. Tas bija efektīvāk nekā kontrolgrupā ar 27 suņiem, kuri saņēma placebo (zāļu imitāciju) un kurā 
samazinājums bija par 49 %. 

Kāds risks pastāv, lietojot Neptra? 

Blakusparādības, lietojot Neptra, rodas ļoti reti, un visbiežāk ziņotās blakusparādības (kas var rasties 
līdz 1 no 10 000 suņu) ir smilkstēšana, galvas kratīšana, nistagms (nekontrolētas acu kustības), 
vemšana, iekšējās auss traucējumi, kas rada līdzsvara zudumu, ēstgribas zudums, hiperaktivitāte un 
sāpes un iekaisums ievadīšanas vietā neilgi pēc zāļu lietošanas. 

Neptra nedrīkst lietot suņiem ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret aktīvajām vielām, citiem 
kortikosteroīdiem vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. Tās arī nedrīkst lietot suņiem, kuriem ir perforēta 
auss bungādiņa, suņiem ar ģeneralizētu demodekozi (ādas infestāciju ar īpaša veida ērci) vai grūsniem 
vai vaislas dzīvniekiem. 

Pilnu ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Neptra var radīt nopietnu kairinājumu acīm, ja zāles nejauši nonāk acīs, kad suns krata galvu zāļu 
ievadīšanas laikā vai uzreiz pēc tam. Tāpēc ieteicams, ka šīs zāles ievada tikai veterinārārsti vai 
ievadīšana notiek viņu ciešā uzraudzībā un tiek veikti riska mazināšanas pasākumi (piemēram, 
aizsargbriļļu lietošana zāļu ievadīšanas laikā, rūpīga auss kanāla masēšana, lai pēc ievadīšanas 
nodrošinātu zāļu vienmērīgu izplatīšanos, un suņa ierobežošana pēc zāļu ievadīšanas). Ja notikusi 
nejauša saskare ar acīm, acis rūpīgi jāskalo ar ūdeni 10 līdz 15 minūtes. Ja rodas simptomi, 
nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Lai gan pētījumos netika konstatēts, ka šīs zāles rada kairinājumu ādai, jāizvairās no to saskares ar 
ādu. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skartā vietā rūpīgi jānomazgā ar ūdeni. 

Neptra var būt kaitīgas pēc norīšanas. Izvairieties no šo zāļu norīšanas vai nejaušas pārnešanas no 
rokām uz muti. Nejaušas norīšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda 
ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Kāpēc Neptra tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Neptra, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un zāles 
var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Neptra 

Neptra 10/12/2019 tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Neptra ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neptra. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019. gada oktobrī. 
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