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PAKENDI INFOLEHT 
 
 
1. Veterinaarravimi nimetus 

 
Glucochem, 400 mg/ml infusioonilahus veistele, hobustele, lammastele, kitsedele, sigadele, koertele ja 
kassidele. 
 
 
2. Koostis 

 
Üks ml sisaldab: 
 

Toimeaine: 

Glükoos (monohüdraadina) 400,0 mg (vastab 439,96 mg glükoosmonohüdraadile) 
 
Abiained: 

Süstevesi 
 
 
3. Loomaliigid 

 
Veis, hobune, lammas, kits, siga, koer ja kass. 
 
 
4. Näidustused 

 
Energiavaeguse, sealhulgas hüpoglükeemia ja kliinilise ketoosi ravi. 
 
 
5. Vastunäidustused 

 
Hüperglükeemia, liigne hüdratsioon, hüpotooniline dehüdratsioon. 
 
 
6. Erihoiatused 

 
Ettevaatusabinõud ravimi ohutuks kasutamisel loomaliikidel 
40% glükoosi lahus põhjustab kudedes ärritust, seega tuleks vältida ekstravenoosset manustamist. 
Preparaati tuleb eelnevalt soojendada kehatemperatuurini ja seejärel manustada aeglaselt 
intravenoosselt. 
Tugevalt hüpertooniliste lahuste kasutamine dehüdreerunud loomadel suurendab kudede 
dehüdratsiooni, mis on tingitud rakusisese vedeliku liikumisest rakkudevahelisse ruumi. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Ei ole kirjeldatud vastunäidustusi glükoosi kasutamiseks tiinuse ja imetamise ajal. Glükoos läbib 
platsentaarbarjääri ja jõuab loote plasmasse väiksemas kontsentratsioonis, kui see on emaloomal. 
Emalooma vereplasma glükoosi ja platsentat läbinud glükoosi kontsentratsioonide vahel on lineaarne 
sõltuvus. 
 
Üleannustamine 
Üleannustamine võib põhjustada hüperglükeemiat ja osmootset diureesi. Kui glükoosi 
kontsentratsioon veistel ületab väärtuse 6,5 mmol/l ja lihtmaolistel loomadel 11 mmol/l, ületatakse 
„neerulävi“ ja selle tagajärjel tekib glükosuuria. 
 
Kokkusobimatus 
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Preparaat ei sobi kokku aminofülliini, lahustuvate barbituraatide, erütromütsiini, hüdrokortisooni, 
varfariini, kanamütsiini, lahustuvate sulfoonamiidide ja vitamiin B12-ga. 
 
 
7. Kõrvaltoimed 

 
Hüpertooniline glükoosilahus võib ärritada perifeerseid veene, põhjustades paikset tromboosset 
põletikku. Kui preparaati manustatakse ainsa vedelikuna, võib see viia vee ja elektrolüütide tasakaalu 
häirumiseni, sealhulgas hüpokaleemia, hüpofosfateemia ja hüpomagneseemia tekkimiseni. Suurte 
annuste pikaajaline või kiire manustamine võib suurendada diureesi ja tekitada dehüdratsiooni. 
 
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, kasutades käesoleva infolehe lõpus esitatud 
kontaktandmeid või riiklikku teavitussüsteemi. 
 
 
8. Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja -meetod 

 
Ainult intravenoosseks manustamiseks. 
Preparaati tuleb manustada aeglaselt 0,5 g glükoosi 1 kg kehamassi kohta tunnis. 
 
Veised, hobused: 100-125 g glükoosi, mis vastab 250-312,5 ml preparaadile. 
 
Lambad, kitsed, sead: 12,5-25 g glükoosi, mis vastab 31-62,5 ml preparaadile. 
 
Põrsad, koerad, kassid: 1,25-7,5 g glükoosi, mis vastab 3-19 ml preparaadile. 
 
 
9. Soovitused õige manustamise osas 

 
Enne manustamist tuleb preparaat soojendada kehatemperatuurini! 
Ravim ei sisalda antimikroobset säilitusainet. Kasutamata jäänud pakendi sisu tuleb ära visata. 
 
 
10. Keeluajad 

 
Veis, hobune, lammas, kits, siga 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva. 
Piimale: 0 tundi. 
 

Koer, kass 
Ei rakendata. 
 
 
11. Säilitamise eritingimused 

 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale. 
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks. 
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12. Erinõuded ravimpreparaadi hävitamiseks 

 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga. 
Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele 
vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme. 
Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
13. Veterinaarravimite klassifikatsioon 

 
Retseptiravim. 
 
 
14. Müügiloa number (numbrid) ja pakendi suurused 

 
Müügiloa nr: 2264 
Pakendi suurus: 500 ml. 
Multipakend: 12x500 ml või 24x500 ml pakendatud pappkarpi. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
 
15. Pakendi infolehe viimase läbivaatamise kuupäev 

 
 Veebruar 2023 
 
Üksikasjalik teave selle veterinaarravimi kohta on liidu ravimite andmebaasis 
(https://medicines.health.europa.eu/veterinary). 
 
 
16. Kontaktandmed 

 
Müügiloa hoidja ja ravimpartii vabastamise eest vastutav tootja ning kontaktandmed võimalikest 
kõrvaltoimetest teatamiseks: 
 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS 
Vanapere tee 14, Püünsi 
Viimsi vald, Harjumaa 74013  
Eesti 
Tel.: +372 6 005 005 
E-mail: info@interchemie.ee 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 


