
 

PAKENDI INFOLEHT  
Parofor crypto, 140 000 RÜ/ml suukaudne lahus lammastele ja kitsedele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja:  
Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgia 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Biovet JSC 
39 Petar Rakov Str. 
4550 Peshtera 
Bulgaaria 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Parofor crypto, 140 000 RÜ/ml suukaudne lahus lammastele ja kitsedele 
Paromomütsiin  
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
paromomütsiin aktiivsusega 140 000 RÜ (paromomütsiinsulfaadina)  
 
Abiained: 
metüülparahüdroksübensoaat (E218)  1,0 mg  
propüülparahüdroksübensoaat  0,1 mg 
naatriummetabisulfit (E223)   4,0 mg 
 
Selge kollane kuni merevaiguvärvi lahus. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Cryptosporidium parvum'i põhjustatud kõhulahtisuse raskuse vähendamine ja kestuse lühendamine 
üksikutel loomadel, kelle väljaheites on kinnitatud ootsüstide esinemine. 
Paromomütsiin vähendab ootsüstide eritumist väljaheitega. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust paromomütsiini, teiste aminoglükosiidide või ravimi ükskõik 
milliste abiainete suhtes. 
Mitte kasutada neeru- või maksafunktsiooni häirega loomadel. 
Mitte kasutada mäletsevatel loomadel. 
 



 

6. KÕRVALTOIMED 
 
Aminoglükosiidantibiootikumid, nagu paromomütsiin, võivad põhjustada oto- ja nefrotoksilisust. 
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. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Lammas (talled vatsaseede eelsel perioodil) ja kits (talled vatsaseede eelsel perioodil). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Suukaudseks manustamiseks. 
Annustamine: 35 000 RÜ paromomütsiini kg kehamassi kohta päevas 7 järjestikusel päeval, st 0,25 ml 
ravimit 1 kg kehamassi kohta päevas 7 järjestikusel päeval.  
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Järjestikune ravikuur tuleb läbi viia iga päev samal kellaajal.  
Õige annuse tagamiseks tuleb looma kehamass kindlaks määrata võimalikult täpselt ja kasutada 
suukaudseks manustamiseks süstalt või muud sobivat vahendit. 
Manustada üks ravikuur ühele loomale. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 24 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.  
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast „EXP”. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Talledele võib ravimit manustada ainult krüptosporiidide ootsüstide olemasolul nende väljaheites ja 
nii kiiresti kui võimalik pärast kõhulahtisuse algust.  
 
Kliinilistes uuringutes ravimi toime kohta krüptosporidioosiga seotud kõhulahtisusele oli kliiniliselt 
olulise kõhulahtisuse mediaankestus 7-nädalase raviperioodi jooksul ravimit saanud lambatalledel 3 
päeva, kuid ravimit mittesaanud lambatalledel 6 päeva, ravimit saanud kitsetalledel 4 päeva, kuid 
ravimit mittesaanud kitsetalledel 7 päeva.  



 

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Paromomütsiini võimaliku oto- ja nefrotoksilisuse tõttu on soovitatav hinnata neerufunktsiooni, eriti 
ettevaatlik peab olema ravimi kasutamisel vastsündinud loomadel, sest teadaolevalt on 
paromomütsiini gastrointestinaalne imendumine vastsündinutel suurem.  Suurem imendumine võib 
suurendada oto- ja nefrotoksilisuse riski.  Ravi kasutamine vastsündinutel peab põhinema vastutava 
loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangul. 
 
Ravimi kasutamine tuleb kombineerida heade pidamistingimustega, nt hea hügieen, korralik 
ventilatsioon, karja liigse tiheduse vältimine ning põhjalik puhastus ja desinfitseerimine. 
Aminoglükosiide peetakse humaanmeditsiinis kriitilise tähtsusega ravimiteks. Preparaadi kasutamine 
erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada paromomütsiini suhtes 
resistentsete bakterite levimust ning võib väheneda ravi efektiivsus aminoglükosiididega võimaliku 
ristresistentsuse tõttu. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Ravim sisaldab paromomütsiini, mis võib mõnel inimesel esile kutsuda allergilisi reaktsioone. 
Inimesed, kes on paromomütsiini või ükskõik milliste teiste aminoglükosiidide suhtes teadaolevalt 
ülitundlikud (allergilised), peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. 
Vältida nahale ja silma sattumist. 
Ravimi juhuslikul sattumisel nahale või silma loputada rohke veega. 
Kui teil tekivad pärast ravimiga kokkupuutumist sümptomid, näiteks nahalööve, pöörduge arsti poole 
ja näidake talle pakendi infolehte või pakendi etiketti. Näo, huulte ja silmalaugude turse või 
hingamisraskused on tõsisemad sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi. 
Veterinaarravimi käsitsemisel tuleb kasutada isikukaitsevahendeid, mis koosnevad kaitseriietusest ja 
läbilaskmatutest kinnastest. Mitte süüa, juua ega suitsetada ravimi käsitsemise ajal. 
Mitte alla neelata. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata 
pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
Pärast kasutamist pesta käed. 
  
Tiinus 
Ei rakendata. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Üldanesteetikumid ja müorelaksandid tugevdavad aminoglükosiidide neuroblokeerivat toimet. See 
võib põhjustada halvatust ja apnoed. 
Mitte kasutada samal ajal tugevate diureetikumide ja potentsiaalselt oto- või nefrotoksiliste ainetega. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Viiekordsel üleannustamisel ja ravikuuri kolmekordse kestuse korral ei täheldatud lammastel 
kõrvaltoimeid. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
Keskkonnaomadused 
Toimeaine paromomütsiinsulfaat on keskkonnas väga püsiv. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
 



 

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Juuni 2019 
 
 
 
15. LISAINFO 
 
Pakendi suurused:  
1 l 
500 ml 
250 ml 
125 ml. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
 


