PAKENDI INFOLEHT
Vetrimoxin LA, 150 mg/ml süstesuspensioon veistele ja sigadele
1.

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:
Ceva Santé Animale
10 Avenue de la Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa
Partii vabastamise eest vastutavad tootjad:
Ceva Santé Animale
10 Avenue de la Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa
Vetem S.p.A.
Lungomare Pirandello, 8
92014 Porto Empedocle (AG)
Itaalia
2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vetrimoxin LA, 150 mg/ml süstesuspensioon veistele ja sigadele
amoksitsilliin
3.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
Toimeaine:
Amoksitsilliin 150 mg (vastab 180 mg amoksitsilliintrihüdraadile)
Abiained:
Metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216).
Kreemjas-beežikas suspensioon.
4.

NÄIDUSTUSED

Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud haiguste raviks.
Kasutusalad:
- seedetrakti infektsioonid
- hingamisteede infektsioonid (pastörelloos)
- naha ja pehmete kudede infektsioonid
- kuse-suguorganite infektsioonid (tsüstiit, metriit, mastiit)
- postoperatiivsed infektsioonid.

5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Mitte manustada jäneselistele, närilistele ja hobuslastele.
6.

KÕRVALTOIMED

Veistel võib süstekohas esineda lokaalset reaktsiooni. Reaktsioonid ei ole eriti tugevad ja kaovad
kiiresti. Harva võib esineda sigadel süstekohas lokaalseid reaktsioone.
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.
7.

LOOMALIIGID

Veis, siga.
8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustada intramuskulaarselt
Enne kasutamist loksutada.
Veis: 1 ml 10 kg kehamassi kohta, mis vastab 15 mg amoksitsilliinile kg kehamassi kohta, kaks korda
48 tunnise intervalliga.
Siga: 1 ml 10 kg kehamassi kohta, mis vastab 15 mg amoksitsilliinile kg kehamassi kohta, kaks korda
48 tunnise intervalliga.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida
alaannustamist.
Veis: mitte manustada rohkem kui 20 ml süstesuspensiooni ühte süstekohta.
Siga: mitte manustada rohkem kui 6 ml süstesuspensiooni ühte süstekohta.
Iga täiendava süste jaoks tuleb valida teine süstekoht.
Süstimisel järgida aseptika nõudeid.
9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõik 8. Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja -meetod.
10.

KEELUAEG

Veis: Lihale ja söödavatele kudedele: 14 päeva; piimale: 3 päeva.
Siga: Lihale ja söödavatele kudedele: 12 päeva.
11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 C.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusega, mis on märgitud sildil pärast “EXP“.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

12.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamine peab põhinema mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringul ning arvesse tuleb
võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.
Vetrimoxin LA manustada eri manustamiskordadel erinevatesse süstekohtadesse.
Mitte manustada veistele rohkem kui 20 ml süstesuspensiooni ühte süstekohta.
Mitte manustada sigadele rohkem kui 6 ml süstesuspensiooni ühte süstekohta.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on ülitundlikud amoksitsilliini suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist.
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel ja allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele suhtes võib viia ristuva
reaktsioonini tsefalosporiide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele
ainetele olla tõsised.
Preparaati tuleb käsitseda ettevaatlikult, pidades silmas kõiki ettevaatusabinõusid. Kui teil tekivad
pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle
käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning
nõuavad viivitamatut arstiabi.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Tiinus ja laktatsioon
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Amoksitsilliini eritub piimaga vähesel määral, seega võib ravitud loomade piima anda järglastele.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mitte manustada koos bakteriostaatiliste antibiootikumidega, mis võivad põhjustada amoksitsilliini
bakteritsiidse toime vähenemist.
Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
13.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos
majapidamisprügiga.
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed
aitavad kaitsta keskkonda.
14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2020
15.

LISAINFO

Pakendid: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

