
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PIELIKUMS 
 

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMU, ZĀĻU FORMU, STIPRUMU, DZĪVNIEKU SUGU, LIETOŠANAS 
VEIDU, IZDALĪŠANĀS PERIODU UN PIETEIKUMA IESNIEDZĒJU/REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS 

ĪPAŠNIEKU SARAKSTS DALĪBVALSTĪS 
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Dalībvalsts/ 

EEZ 
Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Austrija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCIJA 

Colivet 2 000 

000 IU/ml, 

Konzentrat für 

eine orale 

Lösung für 

Schweine und 

Geflügel 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Cūkas 

Mājputni 
Trīs dienas pēc 

kārtas dzeramā 

ūdenī 

Cūkas: 100 000 SV /kg 

ķermeņa masas dienā divās 

vienādās dienas devās.  

Mājputni: 75 000 SV /kg 

ķermeņa masas dienā 

Cūkas: gaļa: 1 

diena 

 
Broileri un 

dējējvistas: 1 

diena 

 
Citi mājputni: 7 

dienas 

Olas: nulle 

dienas 
Beļģija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī. 

 
 

Teļi un jēri: 

100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, sadalot 

divās vienādās devās, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas. 

Teļi, jēri: gaļa un 

subprodukti 7 

dienas 

 
Cūkas: gaļa un 

subprodukti 1 

diena. 

 
Broileri un 

dējējvistas: 1 

diena. 
Olas: nulle 

dienas 

 
Citi mājputni: 

gaļa un 

subprodukti – 7 

dienas 
Olas: nulle 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

dienas 

Bulgārija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCIJA 

Colivet oral 

solution 
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Mājputni 
Iekšķīgi: 3 dienas Cūkas: 100 000 SV /kg 

ķermeņa masas dienā 

 
Mājputni: 75 000 SV/kg 

ķermeņa masas dienā 

Gaļa: 1 diena 
 

Olas: nulle 

dienas 

Bulgārija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī. 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas. 

Teļi, jēri: gaļa un 

subprodukti 7 

dienas 
 

Cūkas: gaļa un 

subprodukti 1 

diena 

 

Broileri un 

dējējvistas: 1 

diena 

 
Olas: nulle 

dienas 

 
Citi mājputni: 

gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas  
 

Olas: nulle 

dienas 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Kipra Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCIJA 

COLIVET 

2.000.000 

IU/ml 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Putni 
Cūkas: 

100 000 SV/kg 

dienā  
 

Mājputni: 

75 000 SV/kg dienā

Cūkas: 0,50 ml preparāta uz 

10 kg ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Mājputni: 37,5 ml preparāta uz 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas. 

Gaļa un 

subprodukti: 

cūkas: 1 diena 
 

Broileri un 

dējējvistas: 1 

diena 

 
Citi mājputni: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 
 

Čehijas 

Republika 
Ceva Animal Health 

Slovakia s.r.o. 

Račianska 77 

831 02 Bratislava 

SLOVĀKIJA 

Colivet Sol.  Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Cāļi 

(broileri) 

Katru dienu. 

Iekšķīgi. 
Broileri: 75 000 SV kolistīna uz 

kg ķermeņa masas (t. i., 

0,37 ml preparāta uz 10 kg 

ķermeņa masas dienā 3–5 

dienas ar dzeramo ūdeni) 
 

Cūkas: 50 000 SV kolistīna uz 

kg ķermeņa masas ik pēc 12 

stundām (t. i., 0,25 ml 

preparāta uz 10 kg ķermeņa 

masas ik pēc 12 stundām 3–5 

dienas ar dzeramo ūdeni vai 

piena aizstājēju). 

Gaļa un 

subprodukti: 

cūkas un broileri: 

2 dienas.  

Nelietot 

dējējvistām, kuru 

olas tiek 

izmantotas 

cilvēka uzturā 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Dānija Ceva Animal Health 

A/S 

Andkærvej 19 

7100 Vejle 

DĀNIJA 

Colivet Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas Katru dienu. 

Iekšķīgi 
100 000 SV kolistīna/ kg 

ķermeņa masas dienā 3–5 

dienas 

1 diena 

Dānija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī. 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas. 
 

Gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 

Francija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

COLISTINE 

CEVA 2 MUI/Ml 

CONCENTRE 

POUR 

SOLUTION 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Mājputni 
3 dienas Cūkas: 100 000 SV kolistīna uz 

kg ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas iekšķīgi, t. i., 

0,50 ml preparāta uz 10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

Gaļa un 

subprodukti:  

cūkas: 1 diena 

 
Cāļi un 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

FRANCIJA BUVABLE POUR 

PORCINS ET 

VOLAILLES 

dienas pēc kārtas. 

Mājputni: 75 000 SV kolistīna uz 

kg ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas iekšķīgi, t. i., 

37,5 ml preparāta uz tonnu 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 
 

dējējvistas: 1 

diena 

 
Citi mājputni: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 
Francija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCIJA 

COLIVET 

SOLUTION 
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

3 dienas Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg 

dienā 

Mājputni: 75 000 SV/kg dienā 

Gaļa un 

subprodukti: 

teļi un jēri: 7 

dienas 

 
Cūkas: 1 diena 

 
Cāļi un 

dējējvistas: 1 

diena 

 
Citi putni: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 
Francija Coophavet S.A.S 

Saint Herblion, B.P. 

70089 

44153 Ancenis Cedex 

FRANCIJA 

COFACOLI 

SOLUTION 
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

3 dienas Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg 

dienā 

Mājputni: 75 000 SV /kg dienā 

Gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas. 

 
Olas: nulle 

dienas 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Francija Franvet 

Zone industrielle 

d'Etriche 

Route d'Avire, BP 

103 

49500 Segré Cedex 

FRANCIJA 

MILICOLI Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

3 dienas Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg 

dienā 

Mājputni: 75 000 SV/kg dienā 

Gaļa un 

subprodukti: 

cūkas, teļi, cāļi: 1 

diena 

 
Jēri un mājputni, 

izņemot cāļus: 7 

dienas 

Olas: nulle 

dienas 
Francija Laboratoires Biové 

3 rue de Lorraine 

62510 Arques 

FRANCIJA 

ACTI COLI 2 

MUI/ML 
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

3 dienas Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg 

dienā 

Mājputni: 75 000 SV/kg dienā 

Gaļa un 
subprodukti: 
cūkas: 0 dienas 

 
Cāļi: 1 diena  

 
Citi mājputni: 7 

dienas 

 
Teļi: 2 dienas 

Jēri: 7 dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 
Francija Laprovet 

2 Chemin de la 

Milletière 

B.P. 67562 

37075 Tours Cedex 2 

FRANCIJA 

COLISTINE 

SOLUTION 

E.A.F. 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

3 dienas Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg 

dienā 

Mājputni: 75 000 SV/kg dienā 

Gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas. 

 
Olas: nulle 

dienas 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Francija Sogeval 

Zone Industrielle des 

Touches 

200, avenue de 

Mayenne 

B.P. 2227 

53022 Laval Cedex 9 

FRANCIJA 

SOGECOLI 2 

MILLIONS 

UI/ML 

SOLUTION 

BUVABLE 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

3 dienas Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg 

dienā 

Mājputni: 75 000 SV/kg dienā 

Gaļa un 

subprodukti:  

cūkas: 0 dienas 

 
Cāļi: 1 diena 

Citi mājputni: 7 

dienas. 

 
Teļi: 2 dienas 

Jēri: 7 dienas 

Olas: nulle 

dienas 
Francija Virbac S.A. 

1ere Avenue 2065 M 

LID 

B.P. 27 

06516 Carros Cedex 

FRANCIJA 

COLISTINE 

SULFATE 2 MUI 

/ML BUVABLE 

VIRBAC 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

3 dienas Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg 

dienā 

Mājputni: 75 000 SV/kg dienā. 

Gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas. 

 
Olas: nulle 

dienas 

Vācija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

Coliplus Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī. 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas. 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

Gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas. 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas. 
Grieķija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCIJA 

Colivet  Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Cūkas 

Mājputni 
Dzeramā ūdenī 

katru dienu 
Cūkas: 100 000 SV/kg ķermeņa 

masas x 3 dienas 

Mājputni: 75 000 SV/kg 

ķermeņa masas x 3 dienas 

Cūkas: 1 diena 

 
Broileri un 

dējējvistas: 1 

diena  

 
Citi mājputni: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 
Grieķija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLISTIN 

2.000.000 

IU/ML/DIVASA-

FARMANIC 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas, 

sadalot divās vienādās devās, 

t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

Gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas, 

t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 
Ungārija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

Gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas  

 
Olas: nulle 

dienas. 

Ungārija Coophavet S.A.S 

Saint Herblion, B.P. 

70089 

44153 Ancenis Cedex 

FRANCIJA 

Cofacoli oral 

solution 
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Liellopi 

(zīdāmi teļi) 

Cūkas 

Cāļi 

Teļi, cūkas: 0,25 ml 

preparāta/10 kg 

ķermeņa masas 

divreiz dienā 3 – 4 

dienas 

 

Teļi, cūkas: 50 000 SV/kg 

ķermeņa masas 

Broileri, dējējvistas: 

75 000 SV /kg ķermeņa masas 

dienā 

Teļi: 3 dienas 

 
Cūkas: 2 dienas 

 
Cāļi un 

dējējvistas: 2 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Cāļi, dējējvistas: 

37,5 ml 

preparāta/tonnu 

dzīvsvara, izšķīdinot 

dzeramā ūdenī, 3 

dienas 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas. 

Īrija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCIJA 

COLISCOUR 2 

000 000 IU/ml, 

concentrate for 

oral solution, 

pigs, poultry 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Cūkas 

Mājputni 
Katru dienu trīs 

dienas pēc kārtas. 

Lieto iekšķīgi ar 

dzeramo ūdeni. 

Cūkas: 100 000 SV kolistīna uz 

kg ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta uz 10 kg 

ķermeņa masas dienā 

Mājputni: 75 000 SV kolistīna uz 

kg ķermeņa masas dienā, t. i., 

37,5 ml preparāta uz tonnu 

ķermeņa masas dienā  

Cūkas: gaļa un 

subprodukti: 1 

diena 

 
Broileri un 

dējējvistas: gaļa 

un subprodukti: 

1 diena 

 
Citi mājputni: 

gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas. 
Itālija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī. 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

Teļi, jēri: gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Cūkas: gaļa un 

subprodukti: 1 

diena 

 
Broileri un 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas. 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas. 

dējējvistas: 1 

diena. 

Olas: nulle 

dienas 

 
Citi mājputni: 

gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas.  
Olas: nulle 

dienas 
Latvija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCIJA 

Colivet oral 

solution 
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Mājputni 
Iekšķīgai lietošanai. 

Lietošana ar 

dzeramo ūdeni vai 

pienu vai tieši mutē. 

Divreiz dienā 3–5 

dienas pēc kārtas. 

Cāļi: 75 000 SV kolistīna uz kg 

dienā (0,37 ml Colivet uz 10 kg 

divreiz dienā) 

Cūkas: 50 000 SV kolistīna uz 

kg divreiz dienā (0,25 ml Colivet 

uz 10 kg divreiz dienā). 

Pārtikā 

izmantojami 

audi: 1 diena 

 
Olas: 1 diena  

Lietuva Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCIJA 

COLIVET 

SOLUTION, 

geriamasis 

tirpalas 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Mājputni 
Ar dzeramo ūdeni 

vai piena pulveri. 

Iekšķīgi ar dzeramo 

ūdeni. 

Cūkas: 50 000 SV/kg ķermeņa 

masas, t. i., 0,25 ml Colivet 

šķīduma uz 10 kg ķermeņa 

masas divreiz dienā 3–5 dienas 

pēc kārtas. 

Mājputni: 75 000 SV/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

aptuveni 0,37 ml Colivet 

šķīduma uz 10 kg ķermeņa 

masas divreiz dienā 3–5 dienas 

Gaļa: 1 diena. 

 
Mājputni: gaļa un 

olas: 1 diena 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

pēc kārtas.  

Lietuva Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

Colistop, 

geriamasis 

tirpalas 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Mājputni 

(broileri) 

Iekšķīgai lietošanai, 

parasti ar dzeramo 

ūdeni.  

trīs dienas pēc 

kārtas 

Cūkas – 102 500 SV/kg 

ķermeņa masas ik pēc 12 

stundām trīs dienas (atbilst 0,5 

ml Colistop šķīduma/10 kg 

ķermeņa masas ik pēc 12 

stundām, trīs dienas pēc 

kārtas).  

Broileri: 123 000 SV/kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas (atbilst 0,06 ml Colistop 

šķīduma/kg ķermeņa masas 

dienā, trīs dienas pēc kārtas). 

Nobarojamas 

cūkas: 2 dienas 

 
Broileri: 7 dienas 

Lietuva Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas. 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas. 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

Teļi, jēri: gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Cūkas: gaļa un 

subprodukti: 1 

diena 

 
Broileri un 

dējējvistas: 1 

diena 

 
Olas: nulle 

dienas 

 
Citi mājputni: 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas.  

  
Olas: nulle 

dienas 
Polija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCIJA 

Colivet solution Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Cāļi 
Lietošana ar 

dzeramo ūdeni vai 

pienu. 3–5 dienas  

Cāļi: 75 000 SV kolistīna/1 kg 

ķermeņa masas dienā 3–5 

dienas (0,37 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas divreiz dienā 3–

5 dienas) 

Cūkas: 50 000 SV kolistīna/1 kg 

ķermeņa masas dienā 3–5 

dienas, 0,25 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas divreiz dienā 3–

5 dienas 

Gaļa un 

subprodukti: 1 

diena 

 
Olas: 1 diena 

Polija DIVASA - FARMAVIC, 

S.A. 

Ctra. Sant Hipòlit, km 

71 

08503 GURB - VIC 

(Barcelona)  

Spānija 

Coliplus 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens 

Kolistīns 

(kolistīna 

sulfāta 

formā) 

2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai 

lietošanai kopā 

ar dzeramo 

ūdeni 

Liellopi 

(teļi), aitas 

(jēri), cūkas 

un cāļi 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV 

Gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas. 

Nav atļauts lietot 

dzīvniekiem, 

kuru pienu 

izmanto cilvēka 

uzturā. 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

Portugāle Ceva Saúde Animal - 

Produtos 

Farmacêuticos e 

Farmacológicos, Lda  

Rua Doutor António 

Loureiro Borges, 

9/9A - 9°A 

Miraflores 

1495-131 Algés 

PORTUGĀLE 

Colivet 2 000 

000 UI /ml, 

concentrate for 

oral solution for 

pigs and birds 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Cūkas 

Mājputni  
3 dienas Cūkas: 100 000 SV/kg ķermeņa 

masas dienā 

Putni: 75 000 SV/kg ķermeņa 

masas dienā 

Gaļa un 

subprodukti: 

cūkas: 1 diena 

 
Broileri un 

dējējvistas: 1 

diena 

 
Citi putni: 7 

dienas  
 

Olas: nulle 

dienas 
Portugāle Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī. 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

Teļi, jēri: gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Cūkas: gaļa un 

subprodukti: 1 

diena 

 
Broileri un 

dējējvistas: 1 

diena 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

dienas pēc kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

Olas: nulle 

dienas 

 
Citi mājputni: 

gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 
 

Olas: nulle 

dienas 
Rumānija CENAVISA, S.A. 

Camí Pedra Estela 

S/N 

43205 Reus  

SPĀNIJA 

ENTEROBAS 

SOLUCION 
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Teļi 

Cūkas 

Mājputni 

Iekšķīgi (ar 

dzeramo ūdeni vai 

piena aizstājēju): 

4–5 dienas 

Teļi un cūkas: 100 000 SV/kg 

ķermeņa masas dienā, kas 

atbilst 0,5 ml/10 kg ķermeņa 

masas dienā 

Mājputni: 100 000 SV/kg 

ķermeņa masas dienā, kas 

atbilst 0,5 ml/litru dzeramā 

ūdens dienā 

Gaļa: teļi – 2 

dienas 

 
Cūkas: 5 dienas 

Mājputni: 3 

dienas 

Olas: nelietot 

dzīvniekiem, 

kuru olas tiek 

izmantotas 

cilvēka uzturā.  
Rumānija CEVA SANTE 

ANIMALE ROMANIA 

SRL 

5 Chindiei , sector 4  

040185 Bucharest  

RUMĀNIJA 

COLIVET 

SOLUTION  
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Mājputni 
Iekšķīgai lietošanai 

(ar dzeramo ūdeni): 

Trīs dienas pēc 

kārtas 

Cūkas: 100 000 SV kolistīna 

(sulfāta formā)/1 kg ķermeņa 

masas divās vienādās dienas 

devās, t. i., 0,5 ml preparāta uz 

10 kg ķermeņa masas divās 

vienādi dalītās dienas devās. 

Mājputni: 75 000 SV kolistīna 

(sulfāta formā)/1 kg ķermeņa 

masas dienā, t. i., 37,5 ml 

preparāta uz vienu tonnu 

Gaļa un 

subprodukti: 

cūkas: 1 diena 

 
Broileri un 

dējējvistas: 1 

diena 

 
Olas: nulle 

dienas 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

ķermeņa masas dienā 

Rumānija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml preparāta 

/10 kg ķermeņa masas dienā 

trīs dienas pēc kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz 

vienu tonnu ķermeņa masas 

dienā trīs dienas pēc kārtas 

Gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 

Rumānija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

SOLUTION 
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas, 

Broileri  
Iekšķīgai lietošanai 

(ar dzeramo ūdeni): 

trīs dienas  

Mājputni: 0,03 ml/kg ķermeņa 

masas dienā 
Cūkas: 0,5 ml/10 kg ķermeņa 

masas ik pēc 12 stundām 

Gaļa: 9 dienas  

17/34 
 



Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Rumānija Franvet 

Zone industrielle 

d'Etriche 

Route d'Avire, BP 

103 

49500 Segré Cedex 

FRANCIJA 

MILICOLI Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Iekšķīgai lietošanai 

(ar dzeramo ūdeni 

vai piena 

aizstājēju): 3 - 4 

dienas  

Teļi, cūkas un jēri: 

50 000 SV/kg ķermeņa masas 

vai 0,25 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas  

Mājputni: 75 000 SV/kg dienā 

vai 0,25 ml uz vienu litru ūdens 

Gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Olas: nulle 

dienas  

Rumānija S.C. CRIDA PHARM 

S.R.L. 

Str. Stadionului nr. 1 

Oltenita 

RUMĀNIJA 

COLICRID Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Mājputni 
Iekšķīgai lietošanai 

(ar dzeramo ūdeni): 

3–5 dienas 

Cūkas: 100 000 SV kolistīna 

sulfāta uz 1 kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 0,05 ml preparāta uz 

1 kg ķermeņa masas dienā  

Mājputni: 100 000 SV kolistīna 

sulfāta uz 1 kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 0,05 ml preparāta uz 

1 kg ķermeņa masas dienā 

Gaļa: cūkas: 7 

dienas 

 
Mājputni: 3 

dienas 

Rumānija Sogeval 

Zone Industrielle des 

Touches 

200, avenue de 

Mayenne 

B.P. 2227 

53022 Laval Cedex 9 

FRANCIJA 

SOGECOLI Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Teļi  

Jēri 

Mājputni 

Iekšķīgai lietošanai: 

3–4 dienas 
Teļi, jēri: 50 000 SV/kg 

ķermeņa masas vai 0,25 ml 

/10 kg ķermeņa masas divreiz 

dienā, no rīta un vakarā 

Mājputni: 75 000 SV/kg 

ķermeņa masas dienā vai 

0,25 ml uz vienu litru ūdens  

Gaļa: 7 dienas 

 

Slovākija Ceva Animal Health 

Slovakia, spol. s.r.o. 

Račianska 77 

831 02 Bratislava 

SLOVĀKIJA 

COLIVET sol. ad 

us.vet. 
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas, cāļi 3–5 dienas ar 

dzeramo ūdeni, 

pienu vai tiešā 

veidā 

Cūkas: 50 000 SV kolistīna 

sulfāta/kg ķermeņa masas 

(0,25 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas) (divas reizes) 

Cāļi: 75 000 SV kolistīna 

sulfāta/kg ķermeņa masas 

(0,37 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas) 

Gaļa: 1 diena. 

 
Olas: 1 diena. 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Slovākija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 2 

000 000 IU/ml 

koncentrát na 

perorálny 

roztok na 

použitie v pitnej 

vode pre 

hovädzí 

dobytok, ovce, 

ošípané a 

kurčatá  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna uz 

1 kg ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV kolistīna uz 

1 kg ķermeņa masas dienā, t. i., 

37,5 ml preparāta uz vienu 

tonnu ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

Teļi, jēri: gaļa un 

subprodukti: 7 

dienas 

 
Cūkas: gaļa un 

subprodukti: 1 

diena 

 
Broileri un 

dējējvistas: 1 

diena 

 
Olas: nulle 

dienas 

 
Citi mājputni: 

gaļa un 

subprodukti: 

nulle dienas. 
Spānija CEVA SALUD 

ANIMAL, S.A. 

Carabela La Niña nº 

12 5ª planta 

08017 Barcelona  

SPĀNIJA 

COLIVET 

2,000,000 

UI/ML  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Putni 
3 dienas. Iekšķīgi  Cūkas: 100 000 SV/kg ķermeņa 

masas 

Putni: 75 000 SV/kg ķermeņa 

masas 

1 diena 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Spānija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

SOLUCION  
Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Šķīdums 

iekšķīgai 

lietošanai 

Cūkas 

Putni (cāļi) 
3 dienas. Iekšķīgi  Cūkas: 102 500 SV/kg ķermeņa 

masas/12 stundās 

Putni: 123 000 SV/kg ķermeņa 

masas/12 stundās  

Cūkas: 2 dienas 

 
Putni: 7 dienas 

Spānija Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLISTINA 

DIVASA 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna uz 1 kg ķermeņa 

masas dienā, sadalot divās 

vienādās devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 

ml preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz 

vienu tonnu ķermeņa masas 

dienā trīs dienas pēc kārtas 

Gaļa: 7 dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 

20/34 
 



Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Nīderlande Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens  

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna uz 1 kg ķermeņa 

masas dienā, sadalot divās 

vienādās devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna uz 

1 kg ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz 

vienu tonnu ķermeņa masas 

dienā trīs dienas pēc kārtas 

Gaļa: 7 dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 

Apvienotā 

Karaliste 
Ceva Animal Health 

Ltd  

90 The Broadway 

Chesham 

Buckinghamshire 

HP5 1EG  

APVIENOTĀ 

KARALISTE 

Colibird Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Mājputni Trīs dienas pēc 

kārtas dzeramā 

ūdenī 

75 000 SV/kg ķermeņa masas 

dienā 
Gaļa: 7 dienas 

 
Olas: nulle 

dienas 
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Dalībvalsts/ 
EEZ 

Pieteikuma 
iesniedzējs/ 
Reģistrācijas 

apliecības  
īpašnieks 

Zāļu 

nosaukums 
SNN Stiprums Zāļu forma Dzīvnieku 

sugas 
Lietošanas 

biežums un veids

Ieteicamā deva Izdalīšanās 
periods 

Apvienotā 

Karaliste 
Ceva Animal Health 

Ltd  

90 The Broadway 

Chesham 

Buckinghamshire 

HP5 1EG  

APVIENOTĀ 

KARALISTE 

Coliscour, oral 

solution of 

colistin sulphate 

2 MIU/ml 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Cūkas Divreiz dienā piecas 

dienas pēc kārtas 

(ar dzeramo ūdeni 

vai tieši mutē) 

50 000 SV/kg ķermeņa masas 

divreiz dienā 
Gaļa un 

subprodukti: 1 

diena 

Apvienotā 

Karaliste 
Divasa-Farmavic S.A.  

Ctra San Hipolito km 

71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPĀNIJA 

Coliplus 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate for 

oral solution for 

use in drinking 

water for cattle, 

sheep, swine 

and chickens 

Kolistīna 

sulfāts 
2 MSV/ml Koncentrāts 

iekšķīgi 

lietojama 

šķīduma 

pagatavošanai

Teļi  

Jēri 

Cūkas 

Mājputni 

Teļi, jēri, cūkas, 

mājputni: trīs 

dienas pēc kārtas 

dzeramā ūdenī 

 
 

Teļi un jēri: 100 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, sadalot divās vienādās 

devās, t. i., 0,50 ml 

preparāta/10 kg ķermeņa 

masas dienā trīs dienas pēc 

kārtas 

 
Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg 

ķermeņa masas dienā, t. i., 

0,50 ml preparāta/10 kg 

ķermeņa masas dienā trīs 

dienas pēc kārtas 

 
Mājputni: 75 000 SV 

kolistīna/kg ķermeņa masas 

dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz 

vienu tonnu ķermeņa masas 

dienā trīs dienas pēc kārtas 

Gaļa: 7 dienas 

 
Olas: nulle 

dienas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II PIELIKUMS 
 

ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN PAMATOJUMS ZĀĻU APRAKSTA IZMAIŅĀM 
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VISPĀRĒJS ZINĀTNISKĀ NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS VETERINĀRĀM ZĀLĒM, KAS SATUR 
2 000 000 SV/ML KOLISTĪNA SULFĀTA UN IR PAREDZĒTAS LIETOŠANAI AR DZERAMO 
ŪDENI TEĻIEM, JĒRIEM, CŪKĀM UN MĀJPUTNU SUGĀM  

1. Ievads 

Veterinārās zāles, kas satur 2 000 000 SV/ml kolistīna sulfāta un ir paredzētas lietošanai ar dzeramo 
ūdeni teļiem, cūkām, jēriem un mājputniem, tiek izmantotas pret kolistīnu jutīgu Escherichia coli un 
Salmonella sugu izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanai. 

Kolistīna sulfāts ir polipeptīdu antibiotika, kas pieder polimiksīnu antibiotiku grupai. Šīs grupas 
antibiotikām ir polipeptīdu struktūra ar galvenokārt baktericīdu iedarbību un vidēji plašu antibakteriālo 
spektru, kas ietver tikai gramnegatīvos mikroorganismus. 

Apvienotā Karaliste izteica bažas, ka devu un izdalīšanās perioda atšķirības Eiropas Savienībā 
veterinārām zālēm, kas satur 2 000 000 SV/ml kolistīna un ir paredzētas lietošanai ar dzeramo ūdeni 
uzturā izmantojamām dzīvnieku sugām, var izraisīt nopietnu risku sabiedrības un dzīvnieku veselībai. 

Procedūra attiecās uz 47 veterinārām zālēm, kas reģistrētas vai ir reģistrācijas procesā dažādās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs (skatīt I pielikumu). 

2. Pieejamo datu apspriešana 

Pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtie dati liecināja, ka minētās 
veterinārās zāles ir reģistrētas vai ir reģistrācijas procesā ar dažādām reģistrācijas procedūrām 
(savstarpējās atzīšanas vai nacionālās procedūras) un ar atšķirīgu tiesību aktu pamatojumu (pilnīgu un 
ģenērisku).  

Tika ņemts vērā, ka daļa iesniegto datu ir identiska, bet tos iesnieguši dažādi pieteikuma 
iesniedzēji/reģistrācijas apliecību īpašnieki. Iesniegto datu paketes ietver bibliogrāfiskus datus, kas 
pieejami publiski, un ar īpašumtiesībām aizsargātus datus. 

Attiecībā uz efektivitāti cūkām preklīniskie dati liecināja, ka kolistīna sulfāta devas un to lietošanas 
biežums cūkām ir noteikts, izmantojot farmakokinētikas/farmakodinamikas (FK/FD) analīzi. Tika ņemts 
vērā, ka analīze, kas pamatota ar kolistīna sulfāta koncentrācijas noteikšanu kuņģa-zarnu traktā pēc 
dažāda līmeņa iedarbības un ar informāciju par minimālo inhibējošo koncentrāciju (MIK) E. coli 
celmiem, kas apkopota piecās Eiropas valstīs, var būt apšaubāma, jo surogātrādītājs Cmax/MIK nav 
apstiprināts, lai vērtētu vietēju iedarbību kuņģa-zarnu traktā, un nebija informācijas par aktīvā 
savienojuma daļu, kas izdalās izkārnījumos. Panākta vienošanās, ka ierosinātā deva 50 000 SV uz 
kilogramu ķermeņa masas divreiz dienā ir pamatota. Šī deva bija ieteicamā deva lielākajai daļai šajā 
pārskatīšanas procedūrā iekļauto preparātu, un tādēļ tā ir lietota klīnikā daudzus gadus. Dažiem no 
iekļautajiem preparātiem ieteicamais ārstēšanas periods bija 5–7 dienas, ko uzskatīja par pārāk garu, 
ņemot vērā mērķi sasniegt optimālu līdzsvaru starp bakterioloģiskās izārstēšanas rādītāju un 
rezistences rašanās risku. Dažiem iekļautajiem preparātiem ieteicamais ārstēšanas intervāls bija 3–5 
dienas.  

Attiecībā uz iedarbīgumu, ārstējot cāļus, tika iesniegts ziņojums par pētījumiem no publiski pieejamas 
literatūras par E. coli infekciju ārstēšanu, pievienojot kolistīna sulfātu barībai. Šie pētījumi sniedz 
pietiekamu atbalstu cāļu kolibacilozes ārstēšanai, lai gan atbilstība starp devām, kas šajos pētījumos 
lietotas kopā ar barību un devu, kas ieteikta lielākajai daļai šajā pārskatīšanas procedūrā ietverto 
preparātu (75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas vienreiz dienā trīs dienas), nebija pilnībā 
pamatota.  

Attiecībā uz neinvazīvu E. coli celmu izraisītām kuņģa-zarnu trakta infekcijām teļiem un jēriem, 
iesniegtie dati indikācijas pamatošanai bija ierobežoti. Tomēr, ņemot vērā plašo šīs vielas lietojumu 
šīm sugām un faktu, ka nebija informācijas, kas liecinātu par kādu jaunu risku, kas saistīts ar kolistīna 
lietošanu teļiem un jēriem neefektivitātes vai cilvēka veselības apdraudējuma ziņā, Komiteja uzskatīja, 
ka kolistīna lietošanu teļiem un jēriem neinvazīvu E. coli izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju 
ārstēšanā var turpināt. Deva, kas pašlaik ieteikta visiem teļu un jēru ārstēšanai reģistrētiem 
preparātiem, ir saskaņota deva 100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā. Ārstēšanas 
ilgums, kas pašlaik ieteikts teļu un jēru ārstēšanai reģistrētiem preparātiem, lielākajā daļā gadījumu 
bija trīs dienas. Diviem preparātiem ieteicamais ārstēšanas ilgums bija 3–4 dienas pēc kārtas.  

Attiecībā uz Salmonella sugu izraisītu infekciju ārstēšanu teļiem, jēriem, cūkām un mājputniem, 
klīniskie dati netika iesniegti vai bija ļoti ierobežoti, lai pamatotu šo indikāciju pašlaik šīs procedūras 
ietvaros reģistrētiem preparātiem. Iesniegtie klīniskie dati par salmonelozes ārstēšanu cāļiem nebija 
pārliecinoši un šīs vielas piemērotība salmonellu infekciju ārstēšanai var būt apšaubāma. Sliktās 
uzsūkšanās dēļ zarnās kolistīns darbotos vienīgi pret neinvazīvām salmonellām. Komiteja ņēma vērā, 
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ka subklīniskas salmonellu infekcijas ārstēšana ar mērķi mazināt baktēriju skaitu varētu ietekmēt šīs 
slimības kontroles programmas1. Komiteja uzskatīja, ka pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas 
apliecības īpašnieku nespēja sniegt datus vai pamatojumu, lai atbalstītu salmonellu infekcijas 
ārstēšanas ierosinājumu, var izraisīt risku sabiedrības un dzīvnieku veselībai, jo ārstēšana varētu 
apgrūtināt baktēriju konstatēšanu, pilnībā nelikvidējot infekciju/kolonizāciju. Pilnīgs vai daļējs 
efektivitātes trūkums var izraisīt zoonotisku mikroorganismu savairošanos ārstētiem dzīvniekiem un 
vidē un kavēt efektīvu elimināciju neefektīvas ārstēšanas dēļ. 

                                                     

Attiecībā uz antibakteriālo rezistenci pret kolistīnu jānorāda, ka viennozīmīgs secinājums par 
antibakteriālo rezistenci nav izdarāms, jo nav informācijas par patēriņu. Tomēr, tā kā kolistīns ir 
apstiprināts desmitiem gadu un līdz šim rezistence ir saglabājusies zemā līmenī, CVMP uzskata, ka ir 
pieejama pietiekama informācija, lai secinātu, ka rezistence nav uzskatāma par problēmu. Plašie 
pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtie MIK dati par periodu, kurā kolistīna 
sulfāts lietots klīnikā, pietiekami skaidri liecina, ka rezistence pret šo vielu nebija radījusi bažas.  

Kopumā CVMP uzskatīja, ka ir pietiekami daudz informācijas, lai atbalstītu neinvazīvu, pret kolistīnu 
jutīgu E. coli izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanu, ja preparātu lieto devā 100 000 SV 
kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā teļiem, jēriem, cūkām un 75 000 SV kolistīna uz 
kilogramu ķermeņa masas dienā mājputniem 3–5 dienas pēc kārtas. Attiecībā uz neinvazīvu E. coli 
izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanas ilgumu mērķa sugām atzīmēja, ka ārstēšanas efektu ir 
viegli uzraudzīt un tādēļ ārstēšanas ilgumu var pielāgot atbilstoši slimības norisei. 

Noteiktais izdalīšanās periods dalībvalstīs bija robežās no vienas līdz deviņām dienām. Lai atbalstītu 
noteiktos izdalīšanās periodus, pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecību īpašnieki iesniedza 
astoņus pētījumus par atliekvielu daudzuma mazināšanos teļiem, cūkām un cāļiem. Iesniegtie 
atliekvielu daudzuma mazināšanās pētījumi bija pārskatīti un balstīti uz ieteicamajām devām liellopiem 
(100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc kārtas) un uz ierosināto 
saskaņoto devu cūkām un mājputniem (100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 
cūkām un 75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā mājputniem 3–5 dienas), izdalīšanās 
periodus teļiem, cūkām un cāļiem pārrēķināja, izmantojot alternatīvu metodi2. Kopumā par pamatotu 
atzina šādu izdalīšanās periodu: viena diena pārtikā izmantojamiem teļu, cūku un cāļu audiem un 
subproduktiem un nulle dienas olām. 
Pētījumi par atliekvielu daudzuma mazināšanos jēriem un citām mājputnu sugām, izņemot cāļus, 
netika iesniegti. Pašlaik spēkā esošajos zāļu aprakstos izdalīšanās periods šīm sugām ir norādīts 
septiņas dienas. Ņemot vērā vispārējās zināšanas par vielas slikto uzsūkšanos kuņģa-zarnu traktā, 
Komiteja uzskatīja, ka izdalīšanās periods – viena diena, kas ieteikts teļiem, cūkām un cāļiem, 
piemērojams arī jēriem un citām mājputnu sugām. 
3. Ieguvumu un riska novērtējums 

Lai gan iesniegto datu kvalitāte novērtēta kā zema un dažos gadījumos – nepietiekama, tādējādi tie 
neatbalsta dažas no ierosinātajām indikācijām, Komiteja atzina, ka ir pietiekami daudz dokumentētu 
pierādījumu par kolistīna sulfāta efektivitāti, lietojot cūkām neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu E. coli 
izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanā devā 100 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa masas dienā 
3–5 dienas pēc kārtas.  

Bija iesniegti arī pietiekami dokumentēti pierādījumi par kolistīna efektivitāti, lietojot mājputniem 
neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu E. coli izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanā devā 75 000 SV 
kolistīna uz kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc kārtas.  

Līdz ar to kolistīna ieguvumu un riska attiecību neinvazīvu E. coli izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju 
ārstēšanā cūkām un mājputniem, lietojot minētajās devās, uzskatīja par pozitīvu. 

Kolistīna sulfāta lietošana neinvazīvu E. coli izraisītu infekciju ārstēšanā teļiem un jēriem uzskatāma 
par labi pierādītu. Tika ņemts vērā, ka pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki nebija 
iesnieguši datus, lai atbalstītu optimālā terapijas ilguma noteikšanu kolibacilozes gadījumā teļiem un 
jēriem. Tomēr iekšķīgi lietots kolistīns var būt noderīgs neinvazīvu E. coli izraisītu infekciju ārstēšanā 
šīm sugām, un ārstēšanas efekts ir viegli konstatējams klīniskā praksē. Turklāt nav iegūta jauna 

 
1 Komisijas Regula (EK) Nr. 1177/2006 (2006. gada 1. augusts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par īpašu kontroles metožu izmantošanu dalībvalstu programmās par salmonellas 

apkarošanu mājputnos (OV L 212, 2.8.2006., 3. lpp.). - http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:212:0003:0005:EN:PDF  

 
2 CVMP piezīmes regulai: pieeja izdalīšanās periodu saskaņošanai   

http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf.  
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informācija, kas liecinātu par jaunu risku saistībā ar kolistīna lietošanu teļiem un jēriem neefektivitātes 
vai sabiedrības vai dzīvnieku veselībai nozīmīgas rezistences rašanās dēļ. Iesniegtajā periodiski 
atjaunojamā drošības ziņojumā netiek ziņots par neefektivitāti ierosināto indikāciju gadījumā teļiem un 
jēriem. Līdz ar to uzskatīja, ka kolistīna ieguvumu un riska attiecība neinvazīvu E. coli izraisītu kuņģa-
zarnu trakta infekciju ārstēšanā teļiem un jēriem ar ieteicamo devu 100 000 SV uz kilogramu ķermeņa 
masas dienā ir pozitīva. Attiecībā uz ārstēšanas ilgumu, ņemot vērā faktu, ka ārstēšanas efektu ir 
viegli novērot un tādēļ ārstēšanas ilgumu var pielāgot atbilstoši slimības gaitai, Komiteja vienojās 
ieteikt saskaņot ārstēšanas ilgumu 3–5 dienas visiem teļiem un jēriem paredzētiem preparātiem. 
Turklāt atzīmēja, ka ieteicamā dienas deva teļiem, jēriem un cūkām jāsadala divās devās, ja preparāts 
jāievada tieši dzīvniekam mutē.  

Turpretim CVMP uzskatīja, ka pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku nespēja sniegt 
datus vai pamatojumu, lai atbalstītu ierosinājumu “…salmonellu sugu izraisītu kuņģa-zarnu trakta 
infekciju ārstēšanai…”, var izraisīt risku sabiedrības un dzīvnieku veselībai, jo ārstēšana varētu 
apgrūtināt baktēriju konstatēšanu, pilnībā nelikvidējot infekciju/kolonizāciju. Pilnīgs vai daļējs 
efektivitātes trūkums var izraisīt zoonotisku mikroorganismu savairošanos ārstētiem dzīvniekiem (un 
vidē) un kavēt efektīvu salmonellu elimināciju neefektīvas ārstēšanas dēļ. Līdz ar to kolistīna ieguvumu 
un riska attiecību salmonellu sugu izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanā teļiem, jēriem, 
cūkām un mājputniem uzskatīja par negatīvu. 

Ņemot vērā informāciju par atliekvielu daudzuma mazināšanos, ko iesnieguši pieteikuma 
iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki, izdalīšanās periodu – vienu dienu pārtikā izmantojamiem 
teļu, cūku un cāļu audiem un subproduktiem un nulle dienas olām – uzskatīja par pietiekamu. Nebija 
pieejama informācija par atliekvielu daudzuma mazināšanos jēriem un citām mājputnu sugām, 
izņemot cāļus. Izdalīšanās periods, kas norādīts spēkā esošajos zāļu aprakstos, šīm sugām ir septiņas 
dienas. Ņemot vērā iesniegtos atliekvielu daudzuma mazināšanās datus, lai atbalstītu izdalīšanās 
periodus teļiem, cūkām un cāļiem, kā arī vispārzināmo faktu, ka viela slikti uzsūcas kuņģa-zarnu 
traktā, Komiteja uzskatīja, ka šīm dzīvnieku sugām būtu iesakāms tāds pats izdalīšanās periods, proti, 
viena diena. 
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PAMATOJUMS ZĀĻU APRAKSTA, MARĶĒJUMA TEKSTA UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS 
IZMAIŅĀM 
 
Tā kā: 

• CVMP ņēma vērā visus iesniegtos datus un vispārējās zināšanas par vielu, ko sniedz tās plašais 
lietojums veterinārijā vairāk nekā 20 gadu laikā. Komitejai novērtēšanai iesniegtie dati bija 
zemas kvalitātes un dažos gadījumos nesniedza pamatojumu ierosinājumiem, devām, 
ārstēšanas ilgumam vai izdalīšanās periodiem. Vienīgā joma, kurā konstatēja iespējamu risku, 
bija neefektivitātes risks invazīvu celmu gadījumā un iespējama ietekme uz salmonellu 
kontroles programmām. Nebija dokumentētu pierādījumu, kas liecinātu par cilvēka vai 
dzīvnieku veselībai nozīmīgas rezistences rašanos. Iesniegtajā periodiski atjaunojamā drošības 
ziņojumā apstiprināto indikāciju gadījumā nevienā no apstiprinātajām mērķa sugām netika 
ziņots par neefektivitāti vai rezistences rašanos;  

• CVMP ņēma vērā, ka kolistīns iekšķīgi neinvazīvu E. coli izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju 
ārstēšanai teļiem, jēriem, cūkām un mājputniem ir lietots desmitiem gadu. Lai gan klīniskā 
dokumentācija, kas iesniegta saistībā ar šo pārskatīšanas procedūru, ir ierobežota, dati 
liecināja, ka neinvazīvas E. coli infekcijas teļiem, jēriem, cūkām un mājputniem var efektīvi 
ārstēt, lietojot devu 100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā teļiem, jēriem, 
cūkām un 75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā mājputniem, ja ārstēšanas 
ilgums ir 3–5 dienas pēc kārtas. 

• CVPM ņēma vērā, ka pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki neiesniedza datus 
vai pamatojumu, lai atbalstītu ierosinājumu “… salmonellu sugu izraisītu kuņģa-zarnu trakta 
infekciju ārstēšanai…” teļiem, jēriem, cūkām vai mājputniem. Tā kā nav šādu datu, uzskata, ka 
šī lietošana var izraisīt risku sabiedrības un dzīvnieku veselībai, jo ārstēšanas dēļ var būt grūti 
konstatēt baktērijas un ir nepilnīgas infekcijas/kolonizācijas eliminācijas risks, tādēļ iespējama 
zoonotisku mikroorganismu saglabāšanās ārstētiem dzīvniekiem un apkārtējā vidē, kas kavē 
efektīvu elimināciju. Līdz ar to kolistīna lietošana salmonellu izraisītu infekciju ārstēšanā var 
ietekmēt specifiskās salmonellu kontroles metodes un nacionālās programmas; 

• CVMP uzskatīja, ka, lietojot kolistīnu devā 100 000 SV uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–5 
dienas, pietiekams izdalīšanās periods pārtikā izmantojamiem teļu, jēru un cūku audiem un 
subproduktiem ir viena diena; 

• CVMP uzskatīja, ka, lietojot kolistīnu devā 75 000 SV uz kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas 
pēc kārtas, pietiekams izdalīšanās periods pārtikā izmantojamiem mājputnu audiem un 
subproduktiem ir viena diena, bet olām – nulle dienas;  

 
CVMP ieteica veikt atzinuma III pielikumā norādītās izmaiņas reģistrācijas apliecībās un, ja 
piemērojams, attiecīgajos zāļu apraksta, marķējuma teksta un lietošanas instrukcijas apakšpunktos 
veterinārām zālēm, kas satur kolistīnu 2 000 000 SV/ml un ir paredzētas lietošanai kopā ar dzeramo 
ūdeni uzturā lietojamām dzīvnieku sugām, kas norādītas atzinuma I pielikumā. 
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4.2. lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas 
 
Neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu E. coli izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšana. 
 
Nepieciešamības gadījumā dzēst informāciju par citu baktēriju, nevis E. coli izraisītu kuņģa-zarnu 
trakta infekciju ārstēšanu.  
 
 
4.9. Devas un lietošanas veids 
Iekšķīgai lietošanai. 
 
Teļiem, jēriem un cūkām ieteicamā deva ir 100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–
5 dienas pēc kārtas. Ja preparāts jālieto tieši dzīvniekam mutē, ieteicamā dienas deva jāsadala divās 
devās. 
 
Mājputniem ieteicamā deva ir 75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc 
kārtas. 
 
 

4.11. Izdalīšanās periods (izdalīšanās no organisma) 

Gaļa un subprodukti: 
Teļi: 1 diena 
Jēri: 1 diena 
Cūkas: 1 diena 
Mājputni: 1 diena 

   
Olas:  nulle dienas 
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ATTIECĪGAJOS MARĶĒJUMA TEKSTA APAKŠPUNKTOS IEKĻAUJAMĀS IZMAIŅAS 
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6. INDIKĀCIJA(S) 
 
Neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu E. coli izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšana. 
 
Nepieciešamības gadījumā dzēst informāciju par citu baktēriju, nevis E. coli izraisītu kuņģa-zarnu 
trakta infekciju ārstēšanu. 
 
 
 
8. IZDALĪŠANĀS PERIODS (ZĀĻU IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA) 
 
Gaļa un subprodukti: 

Teļi: 1 diena 
Jēri: 1 diena 
Cūkas: 1 diena 
Mājputni: 1 diena 

 
Olas: nulle dienas 
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4. INDIKĀCIJA(-S) 
 
Neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu E. coli izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšana. 
 
Nepieciešamības gadījumā dzēst informāciju par citu baktēriju, nevis E. coli izraisītu kuņģa-zarnu 
trakta infekciju ārstēšanu. 
 
 
 
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA(-IEM) UN PAŅĒMIENA 
 
Iekšķīgai lietošanai. 
 
Teļiem, jēriem un cūkām ieteicamā deva ir 100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–
5 dienas pēc kārtas. Ja preparāts jālieto tieši dzīvniekam mutē, ieteicamā dienas deva jāsadala divās 
devās. 
 
Mājputniem ieteicamā deva ir 75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc 
kārtas. 
 
 
 
10. IZDALĪŠANĀS PERIODS (ZĀĻU IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA) 

 
 

Gaļa un subprodukti: 
Teļi: 1 diena 
Jēri: 1 diena 
Cūkas: 1 diena 
Mājputni: 1 diena 

 
Olas: nulle dienas 
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