
VÄLISPAKEND KOOS PAKENDI INFOLEHEGA 
 
PLASTPUDEL 

 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 

 
Cortizeme, nahasuspensioon koertele ja kassidele 
Neomycini sulphas/Prednisolonum 

 

2. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS  
 
1 ml nahasuspensiooni sisaldab: 
Neomycini sulphas   5000 RÜ 
Prednisolonum    1 mg 
 
Abiained: 
Bensüülalkohol, naatriumformaldehüüdsulfoksülaat, lavendli lõhnaaine VMF 7364R, glütserool, 
polüeterifitseeritud rasvalkoholid, vedel parafiin, simetikooni emulsioon, puhastatud vesi. 
 

3. RAVIMVORM  
 
Nahasuspensioon. 
Läbipaistmatu valge suspensioon. 
 

4. PAKENDI SUURUSED 
 
125 ml 
 

5. LOOMALIIGID 
 
Koer, kass. 
 

6. NÄIDUSTUSED 
 
Dermatiidi sümptomaatiline ravi koertel ja kassidel. 
 

7. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
Mitte kasutada loomadel, kellel teadaolevalt esineb maohaavand, diabetes mellitus, immunoloogiliste 
häiretega mitteseonduv neerupuudulikkus, nakkushaigus või immunosupressiooniga kaasnev haigus.  
 

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Kutaanne. 
Manustada haigestunud piirkonnale 1 kuni 2 korda ööpäevas kuni 2 nädalat. Kui manustatakse kauem kui 
8 päeva, on vajalik ravimi manustamise järkjärguline lõpetamine. Täpse raviskeemi üle otsustab 
loomaarst. 
  



9. KÕRVALTOIMED 
 
Võib esineda ülitundlikkust. Pikaajalise kasutamise korral võivad kortikosteroidid, nagu prednisoloon 
põhjustada iatrogeenset hüperadrenokortitsismi, polüuropolüdipsiat (PUPD), immunosupressiooni, 
buliimiat ja keha rasvavaru ümberjaotumist. 
 
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. 
 

10. KEELUAEG 
 
Ei rakendata. 
 

11. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused  
Vältida ravitava piirkonna lakkumist looma poolt võimalikult kaua, et tagada pikim kontakt preparaadi ja 
kahjustatud piirkonna vahel.  
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ravimi efektiivsemaks toimimiseks pügada looma kahjustatud naha piirkonnast karvad. Ravimi ebaõige 
kasutamine võib suurendada neomütsiinile resistentsete bakterite esinemissagedust. Kahjustuste püsimise 
korral pidage nõu loomaarstiga.  
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
Soovitatav on preparaati manustada kinnastatud käega. Pärast kasutamist pesta käed. Juhuslikul ravimi 
allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult 
vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. 
 
Üleannustamine 
Pikaajalise ravi korral või kui ravitav nahapind on väga suur, võivad ilmneda kortikosteroidide kasutamise 
kõrvalnähud.  
 

11.  KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.  
 

13.  SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult. 
 

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

 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga. Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei 
vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 



 
15.  MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED 

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad 
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 
 

16.  MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS” 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 

17. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: 
VIRBAC S.A. 
1ère Avenue – L.I.D. – 2065 m 
06516 Carros  
Prantsusmaa 
 

18. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
Müügiloa nr: 1466 
 

19. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER 
 
Lot 
 

20. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Pakendi infolehe viimase kooskõlastamise kuupäev: märts 2023 
 

21. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Tel:  800 9000 
 
 


