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VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED – PAKENDI MÄRGISTUS 
KOMBINEERITUNA PAKENDI INFOLEHEGA 
 
Kõrge tihedusega polüetüleenist konteiner, millel on kõrge tihedusega polüetüleenist keeratav kork 
lukustusrõngaga 

 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 

 
Intra Dysovinol, 499 mg/ml lahus joogivees manustamiseks sigadele 
 

2. KOOSTIS 
 
Toimeaine: 
Tsinkdinaatrium EDTA: 499 mg/ml  
 
Abiained: 
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219): 1,3 mg/ml 
Briljantsinine FCF (E133): 0,005 mg/ml 
Tartrasiin (E102) : 0,005 mg/ml 
 
Selge roheline vedelik. 
 

3. PAKENDI SUURUS  
 
5 liitrit 
10 liitrit 
20 liitrit 
 

4. LOOMALIIGID 
 
Siga (nuumsiga). 

 
5. NÄIDUSTUSED 

 
Näidustused 
 
Nuumsigadel (25–125 kg) Brachyspira hyodysenteriae nakkuse põhjustatud düsenteeria ravi ja 
metafülaktika. 
 
6. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi  ükskõik milliste abiainete suhtes. 
 
7. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused 
 
Ettevaatusabinõud ravimi ohutuks kasutamiseks loomaliikidel 
Kuigi kirjanduse andmetel esineb seos sööda kõrge tsingisisalduse ja antimikroobse resistentsuse kaas-
selektsiooni riski vahel, on resistentsuse teke selle ravimi kasutamise tõttu ebatõenäoline. 
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Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Ravim võib silmi ärritada. Vältida silma sattumist, samuti kätelt silma sattumist. Veterinaarravimi 
käsitsemisel tuleb kanda isikukaitsevahendeid: kaitseprille. Pärast kasutamist pesta käed. Juhuslikul 
ravimi silma sattumisel loputada rohke veega ja kui silmade ärritus ei möödu, pöörduda arsti poole. 
Inimesed, kes on toimeaine või ükskõik milliste abiainete suhtes ülitundlikud, peavad kokkupuudet 
veterinaarravimiga vältima. 
 
Sobimatus  
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
8. KÕRVALTOIMED 
 
Kõrvaltoimed 
 
Ei ole teada. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine on oluline. See võimaldab ravimi ohutuse pidevat jälgimist. Kui täheldate 
ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või 
arvate, et veterinaarravim ei toimi, võtke kõigepealt ühendust oma loomaarstiga. Samuti võite teatada 
mis tahes kõrvaltoimetest ravimi müügiloa hoidjale/müügiloa hoidja kohalikule esindajale, kasutades 
käesoleva infolehe lõpus esitatud kontaktandmeid või riiklikku teavitussüsteemi www.ravimiamet.ee. 
 

9. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja -meetod 
 
Suukaudne manustamine joogivees.  
Annus 11,3 mg tsinkdinaatrium EDTAd 1 kg kehamassi kohta ööpäevas, mis vastab 0,023 ml 
veterinaarravimile 1 kg kehamassi kohta ööpäevas kuuel järjestikusel päeval.  
 
Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks 
tuleb tsinkdinaatrium EDTA kontsentratsiooni vastavalt kohandada. Soovitatava annuse ja 
ravitavate loomade arvu ning kehamassi põhjal tuleb veterinaarravimi täpne ööpäevane 
kontsentratsioon arvutada järgmise valemi järgi: 
 

0,023 x ravitavate loomade keskmine kehamass (kg) 

= …. ml ravimit 1 liitri joogivee kohta Keskmine ööpäevane veetarbimine (liitrites) looma 

kohta 

 
10. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Soovitused õige manustamise osas 
 
Õige annuse arvutamiseks tuleb kehamass ja keskmine veetarbimine määrata võimalikult täpselt. 
 
Ravimit sisaldavat joogivett tuleb vahetada iga 24 tunni järel. Ravimit sisaldav joogivesi peab olema 
ravi kestel ainus joogivee allikas.  
 
11. KEELUAJAD 
 
Keeluajad 
 
0 päeva. 
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12. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 

 

Säilitamise eritingimused 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. 
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas. 
Ärge kasutage veteinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil pärast Exp. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
13. ERINÕUDED RAVIMPREPARAADI HÄVITAMISEKS 
 
Erinõuded ravimpreparaadi hävitamiseks 
 
Veterinaarravim ei tohi sattuda veekogudesse. 
 
Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele 
vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme. 
 
Küsige oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. 
 

14. VETERINAARRAVIMITE KLASSIFIKATSIOON 
 
Veterinaarravimite klassifikatsioon 
 
Käsimüügiravim. 
 
15. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) JA PAKENDI SUURUSED 
 
2193 
 
Pakendi suurused 
 5 liitrit 
10 liitrit 
20 liitrit 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
16. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Pakendi infolehe viimase läbivaatamise kuupäev 
 
Jaanuar 2023 
 
Üksikasjalik teave selle veterinaarravimi kohta on liidu ravimite andmebaasis 
https://medicines.health.europa.eu/veterinary). 
 

17. KONTAKTANDMED 
 
Kontaktandmed 
 
Müügiloa hoidja ja ravimpartii vabastamise eest vastutav tootja ning kontaktandmed võimalikest 
kõrvaltoimetest teatamiseks: 
Intracare B.V. 
Voltaweg 4 
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5466 AZ Veghel 
The Netherlands 
Tel: +31 413 354 105 
 
18. MUU TEAVE 
 
 
19. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“ 
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks.  
 
20. KÕLBLIKKUSAEG 
 
Exp. 
 
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 2 kuud. 
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 24 tundi. 
 
Pärast esmast avamist kasutada kuni … 
 
21. PARTII NUMBER 
 
Lot  
 
 


