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PAKENDI INFOLEHT 
T61, süstelahus. 

 
 

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

 
Müügiloa hoidja: 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 

Holland 

 

Partii vabastamise eest vastutav tootja: 

Intervet International GmbH 

Feldstrasse 1a 

D-85716 Unterschleissheim 

Saksamaa 

 

 

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 

T61 

 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1 ml süstelahust sisaldab: 

Toimeained: 
Embutramiidi   200 mg 

Tetrakaiinvesinikkloriidi  5 mg, mis vastab 4,4 mg tetrakaiinile. 

Mebesooniumjodiidi   50 mg 

 
Abiained: dimetüülformamiid, süstevesi. 

 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Loomade eutanaasiaks. 

 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada teadvusel loomadel. 

 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Väga harvadel juhtudel on teatatud krampide või ärevusseisundi tekkest. 

Südame seiskumine võib edasi lükkuda. 

 

Märkus: T61 kasutamine põhjustab histopatoloogilisi leide nagu endoteeli kahjustused,  kopsupais, 

kopsuturse ja hemolüüs. 
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7. LOOMALIIGID 
 
Hobune, veis, siga, koer, kass. 

 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Koer 

Veenisiseselt:    0,3-0,5 ml kg kehamassi kohta 

Intrapulmonaarselt :   7,0-10,0 ml kuni 10 kg koerale 

      13,0-20,0 ml üle 10 kg koerale 

Kass 

Intrapulmonaarselt :   1,0 ml mõnepäevastele kassipoegadele 

      3,0 ml kuni 6 kuu vanustele kassidele 

      5,0 ml üle 6 kuu vanustele kassidele 

      10,0 ml üle 5 kg kaaluvatele kassidele 

 

Hobune, veis, siga 

Veenisiseselt:    4,0-6,0 ml 50 kg kehamassi kohta 

 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Seda preparaati tohib loomale manustada ainult veterinaararst. 

 
 
10. KEELUAEG 
 
Mitte kasutada inimtoiduks mõeldud loomadel. 

T61-ga hukatud loomi käsitletakse ohtlike jäätmetena. 

 

 

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.  

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 

 

 

12. ERIHOIATUSED 
 

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
T61 tuleb kasutada ainult teadvusetutel (uimastatud või üldanesteesias) loomadel, et vältida teadvusel 

looma võimalikku lämbumist ebasoodsatel tingimustel kasutamisel või imendumisel. 

T61 kasutamise  ajal tuleb olla eriti hoolikas. 

Intravenoosse süstimise ajal tuleb tagada kogu annuse korrektne veresoonesisene süstimine. 

Kasulikuks võib osutuda veenikateetri kasutamine. 

 

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule: 
Vältida otsest kokkupuudet veterinaarravimiga. 

Saastunud riided tuleb koheselt seljast ära võtta.  

Ravimi otsese kokkupuute korral lahtise haava või limaskestaga pesta piirkonda koheselt rohke vee ja 

seebiga. 

Juhuslikul süstimisel iseendale, pesta haava koheselt rohke vee ja seebiga ning pigistada torkekohta.  
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Vältida kontakti silmadega, sest preparaat on äärmiselt toksiline silmadele. Juhuslikul silma 

sattumisel loputada silmi koheselt mitme minuti jooksul puhta veega. 

Juhusliku ravimi sattumisel nahale, silma või süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole 

ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 

Võimalikud antidoodid on neostigmiin ja ravi N-atsetüültsüsteiiniga (maksakahjustuste vastu). 

Soovitatav on manustamise ajal kanda kaitsekindaid. 

Seda preparaati tohib loomale manustada ainult veterinaararst. 

 

Kasutamine tiinuse perioodil 

Mitte kasutada tiinetel loomadel. 

 
 
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.  

T61 preparaati käsitletakse ohtlike jäätmetena. 

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
November 2014 

 
 
15. LISAINFO  
 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 


