PAKENDI INFOLEHT
Animedazon, 2,45% w/w nahasprei, suspensioon veistele, lammastele ja sigadele
1.

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

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:
aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Saksamaa
2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Animedazon, 2,45% w/w nahasprei, suspensioon veistele, lammastele ja sigadele
Kloortetratsükliinvesinikkloriid
3.

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINE(TE) SISALDUS

Üks spreikonteiner sisaldab:
Toimeaine:
Kloortetratsükliinvesinikkloriid
3,21 g (vastab 2,45% w/w)
(vastab 2,983 g kloortetratsükliinile)
Abiaine(d):
Patentsinine V 85% (E131):
Isobutaan (propellent)

0,23 g
92,2 g

Ühtlaselt sinist värvi sprei.
4.

NÄIDUSTUS(ED)

Pindmiste traumaatiliste või kirurgiliste kloortetratsükliinile tundlike mikroobidega saastunud haavade
raviks. Ravimit võib kasutada pindmiste naha- ja sõrainfektsioonide, eriti kloortetratsükliinile tundlike
mikroorganismide põhjustatud interdigitaalse dermatiidi (sõramädanik ja varvastevahenaha põletik) ja
digitaalse dermatiidi ravi osana.
5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliinide suhtes. Mitte kasutada, kui esineb
teadaolevat resistentsust tetratsükliinide suhtes.
6.

KÕRVALTOIMED

Ülitundlikkusreaktsioone esineb harva.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
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7.

LOOMALIIGID

Veis, lammas ja siga.
8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Kasutamiseks nahal. Enne pihustamist tuleb mahutit hoolega raputada. Hoida mahutit ligikaudu
15...20 cm kaugusel pihustatavast piirkonnast; pihustada 3 sekundit, kuni ravitav ala on ühtlaselt
värviga kaetud. Sõrainfektsiooni puhul korrata protseduuri 30 sekundi pärast. Pindmiste,
kloortetratsükliinile tundlike mikroobidega saastunud haavade raviks on soovitatav ühekordne
manustamine. Digitaalse dermatiidi puhul on soovitatav manustada ravimit kaks korda 30-sekundiliste
vahedega kolmel järjestikusel päeval, üks või kaks korda päevas. Muude sõrainfektsioonide raviks
(sõramädanik ja varvastevahenaha põletik) on soovitatav kaks manustamist 30-sekundiliste vahedega
üks või kaks korda päevas. Sõltuvalt vigastuse tõsidusest ja paranemismäärast tuleb ravi korrata
1...3 päeva möödumisel.
9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõik 8 „Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod”.
10.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele:
Piimale:

0 päeva.
0 päeva.

Ei ole lubatud kasutada lakteerivate loomade udaratel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud mahutil/etiketil pärast „Kõlblik
kuni”.
Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C.
Hoida eemal soojusallikatest / kuumadest pindadest / sädemetest / lahtisest tulest ja teistest
süüteallikatest. Mitte suitsetada.
Mitte pihustada lahtise tule ega muu süüteallika suunas.
Mitte purustada ega põletada mahutit isegi pärast kasutamist.
12.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi pihustamisel peapiirkonda tuleb looma silmi kaitsta. Enne pihustamist puhastada kahjustatud
piirkond põhjalikult. Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse
uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. Takistada ravitud
piirkondade lakkumist enda või teise looma nahal. Pärast sõra töötlemist hoida looma vähemalt ühe
tunni jooksul kuival pinnal.
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Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kloortetratsükliini suhtes sensitisatsiooni, kontaktdermatiidi ja ülitundlikkusreaktsioonide tekkimise
riski tõttu tuleb vältida otsest kokkupuudet nahaga. Ravimi käsitsemisel tuleb kanda sobivaid
mitteläbilaskvaid kaitsekindaid. See ravim võib põhjustada tõsist silmaärritust. Kaitske silmi ja nägu.
Kokkupuutel naha või silmadega peske piirkonda kohe puhta veega. Ärrituse püsimisel pöörduge arsti
poole. Vältige aurude sissehingamist. Manustage ravimti vabas õhus või hästi ventileeritud kohas.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake talle pakendi etiketti.
Ravimi manustamise ajal ei tohi süüa ega suitsetada. Pärast kasutamist peske käed.
Vt ka lõik 11 „Säilitamise eritingimused”.
Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
Pärast Animedazon kutaanset manustamist imendub kloortetratsükliin ebaolulisel määral. Seetõttu on
Animedazon kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil ohutu.
Tiinus
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Laktatsioon
Vt lõik 10 „Keeluaeg”.
Muud ettevaatusabinõud
Ravimiga kokkupuutunud osa seanahast eemaldada enne lihakeha inimtoiduks tarvitamist.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Pärast kloortetratsükliin-sprei kutaanset manustamist imendub kloortetratsükliin ebaolulisel määral.
Andmed koostoimete kohta teiste ravimitega puuduvad. Koostoimeid ei ole oodata.
13.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

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

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2020
15.

LISAINFO

1 spreikonteiner.
Pappkarp, milles on 12 spreikonteinerit.
Survestatud mahuti, mis on valmistatud kattekihita plekist ning varustatud plastist klapimehhanismi ja
pihustamisotsikuga, on 211 ml ulatuses ravimiga täidetud.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Retseptiravim.
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.
AS MAGNUM VETERINAARIA
Vae 16, Laagri
76401 Harjumaa
Eesti Vabariik
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