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PAKENDI INFOLEHT 
Kefamast Dry Cow, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE 

EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Bimeda Animal Health Limited 
2, 3 & 4 Airton Close 
Tallaght, Dublin 24  
Iirimaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Kefamast Dry Cow, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS  
 
10 ml (1 annus) intramammaarsuspensiooni sisaldab:  
 
Toimeained: 
Tsefaleksiini (monohüdraadina)  500 mg  
Dihüdrostreptomütsiini (sulfaadina) 500 mg 
 
Abiained: valge vaha, vedel parafiin.  
 
Ühtlane kahvaturoosa kuni kahvatu kreemikaskollane suspensioon. 
 
 
4. NÄIDUSTUSED 
 
Tsefaleksiini ja dihüdrostreptomütsiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud 
subkliiniliste mastiitide raviks ja uute nakkuste vältimiseks kinnisperioodil. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete suhtes. Mitte kasutada lakteerivatel veistel. 
Mitte kasutada 40 päeva jooksul enne poegimist. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Ei ole teada. 
 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.  
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7. LOOMALIIGID 
 
Veis (kinnislehmad). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Intramammaarseks (udarasiseseks) manustamiseks. 
Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida. Vältida tuleb süstlaotsiku 
saastumist. Igasse udaraveerandisse manustada nisajuha kaudu ühe süstla sisu vahetult pärast 
laktatsiooniperioodi viimast lüpsmist. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Vt lõik Annustamine loomaliigiti, manustamistee ja-meetod“. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva. 
Piimale:  2,5 päeva; 

42,5 päeva kui lehm poegib varem kui 40 päeva pärast ravimi manustamist. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED  
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast {Kõlblik 
kuni/EXP}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada 
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. 
 
Vältida ravimi üleannustamist. 
Üleannustamine võib kehtetuks muuta piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluajad. Preparaati võib 
kasutada tiinetel veistel. 
Mitte kasutada 40 päeva jooksul enne poegimist. Manustamisel järgida aseptika nõudeid. 
 
Vältida otsest kontakti ravimiga, sest võib esineda naha allergilisi reaktsioone. 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga 
põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia ristuva reaktsioonini 
tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. 
Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad mõnikord olla tõsised. 
Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide 
suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega. 
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.  
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13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 

 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Juuli 2019 
 
15. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole.  
 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Telefon: 800 9000 
E-mail: zoovet@zoovet.ee 


