PAKENDI INFOLEHT
Soligental, 3000 RÜ/ml silmatilgad, lahus koertele ja kassidele
1.

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

Müügiloa hoidja:
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 M L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
Partii vabastamise eest vastutav tootja:
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 M L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
või
Labiana Life Sciences S.A
C/Venus 26
Pol.Ind.Can Parellada
Terrsassa 08228, Barselona
Hispaania
2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Soligental, 3000 RÜ/ml silmatilgad, lahus koertele ja kassidele
Gentamicinum

3.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml lahust sisaldab:
Toimeaine:
Gentamütsiini (gentamütsiinsulfaadina)

3000 RÜ

Abiained:
Dinaatriumedetaat, parahüdroksübensoehape.
Selge, õrnkollane kuni kollane, osakestevaba, steriilne lahus.
4.

NÄIDUSTUS(ED)

Koertel ja kassidel gentamütsiinile tundlike bakterite põhjustatud
keratokonjunktiviidi ravi, mida toetab antibiootikumi tundlikkuse uuring.
5.

konjunktiviidi

ja

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust gentamütsiini, teiste aminoglükosiidide või ravimi ükskõik
millis(t)e abiaine(te) suhtes.

6.

KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel on ravi alguses täheldatud paikset talumatust (konjunktiivi põletikuline reaktsioon).
Need reaktsioonid on väga kerged ja mööduva iseloomuga ning kaovad ilma spetsiifilist ravi
vajamata.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
7.

LOOMALIIGID

Kass, koer.
8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Okulaarne.
900 RÜ gentamütsiini/päevas 8 päeva jooksul, st 2 tilka 3 korda päevas 8 päeva jooksul.
9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Tilgutage lahus tilgadosaatori abil alumisse konjunktiivikotti.
10.

KEELUAEG

Ei rakendata.
11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil pärast „EXP“.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pärast vahetu pakendi esmast avamist kasutada 15 päeva jooksul.
12.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Lahuse saastumise vältimiseks sulge viaal pärast kasutamist.
Soligental tuleb hoida selliste kliiniliste seisundite raviks, mis alluvad halvasti või eeldatavalt alluvad
halvasti esimese valiku ravile.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on teadaolevalt ülitundlikud aminoglükosiidide suhtes peavad vältima kokkupuudet
selle ravimiga.
Peske pärast ravimi kasutamist käed.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Gentamütsiin läbib platsentaarbarjääri ja võib seetõttu tekitada lootel toksilisi toimeid, juhul kui
emasloomale manustatakse väga suuri annuseid. Soligental on oftalmoloogiline lahus ja gentamütsiini
süsteemne imendumine on ebaoluline. Seetõttu tohib ravimit kogu tiinuse ja laktatsiooni ajal
kasutada.
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamise korral võib kornea epiteeli regenereerumise aeg pikeneda.
13.

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

Kasutamata jäänud veterinaarravimeid 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

Mai 2018
15.

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

