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RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Alphafluben, 50 mg/g ravimsööda eelsegu sigadele ja kanadele 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Üks gramm sisaldab: 
  
Toimeaine:  
Flubendasool    50 mg 
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Ravimsööda eelsegu. 
Valge või beežikasvalge pulber, ei sisalda mehaanilisi võõrlisandeid, klompe või kogumeid. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1. Loomaliigid 
 
Siga (nuumsead), kana (broilerid). 
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Järgmiste ümarusside täiskasvanud ja noorvormide põhjustatud infestatsioonide ravi: 
Sead: Metastrongylus apri, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus (punane maouss), 
Oesophagostomum dentatum, Trichuris suis ja Strongyloides ransomi (ainult täiskasvanud 
vorm). 
Kanad: Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp. 
 
4.3. Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada tuvidel ja papagoidel. 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete 
suhtes. 
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Kui infektsioon esineb kliiniliste tunnustega, tuleb ravida kõiki üksteisega kokkupuutuvaid 
loomi ning rakendama peab rangeid hügieenireegleid.  
Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse 
väljakujunemiseks ning võivad tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist: 
- liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel; 
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- alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest, ravimi 
manustamisveast või annustamisvahendi (kui on) puudulikust kalibreerimisest. 
Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel tuleb teha vastavad uuringud (nt test 
parasiidimunade arvu vähenemisele roojas). Kui test kinnitab resistentsust antud 
anthelmintikumi suhtes, tuleb kasutada mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning 
teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi.  
 
Resistentsus bensimidasoolide (sealhulgas flubendasooli) suhtes võib tekkida liiga sagedase ja 
korduva sama klassi anthelmintikumide kasutamise tõttu pikema perioodi vältel. Seetõttu 
peab selle ravimi kasutamine baseeruma lokaalsel (regionaalsel, farmipõhisel) 
epidemioloogilisel informatsioonil nematoodide tundlikkuse kohta ning soovitustel, kuidas 
piirata edasist resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes. 
 
4.5.  Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 

 
Ei rakendata. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Vältida ravimi juhuslikku allaneelamist inimeste poolt. Kokkupuude nahaga võib põhjustada 
ülitundlikkust. Võib põhjustada naha ja silmade ärritust. Vältida vahetut kokkupuudet nahaga. 
Inimesed, kes on flubendasooli suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga 
vältima. 
Veterinaarravimi käsitsemisel tuleb kasutada järgnevaid isiklikke kaitsevahendeid: 
kaitseriietus ja veekindlad kaitsekindad. 
Juhuslikul ravimi nahale sattumisel pesta ravimiga kokkupuutunud nahka. Juhuslikul ravimi 
silma sattumisel loputada silmi rohke veega. Selle ravimi käsitlemisel tuleb vältida tolmu 
sissehingamist, kandes ravimsööda eelsegu sööda sisse segades Euroopa standardile EN 149 
vastavat ühekordset poolmaskrespiraatorit või Euroopa standardile EN 140 vastavat 
korduvkasutatavat respiraatorit koos standardile EN 143 vastava filtriga. 
Kui teil tekivad pärast ravimiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti 
poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või 
hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi. Veterinaarravimi 
käsitsemise ajal mitte süüa, juua või suitsetada. Pärast ravimi kasutamist pesta käed 
põhjalikult vee ja seebiga. 
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Terapeutilistes annustes ei ole kõrvaltoimeid täheldatud. 
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Võib kasutada tiinuse ajal. 
Võib kasutada munemise perioodil. 
Flubendasool ei mõjuta muna kooruvust. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Ei ole teada. 
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4.9. Annustamine ja manustamisviis 
 
Manustamismeetod.  
Suukaudseks manustamiseks. Manustamiseks ainult söödaga.  
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, 
annustamisvahendi täpsust tuleb kontrollida. 
 
Sead: 
Aretuskari: standardne soovitatav koguannus on 1 mg flubendasooli ühe kg kehamassi kohta 
ööpäevas, mis vastab 1 grammile ravimsööda eelsegule iga 50 kg kehamassi kohta ööpäevas, 
10 päeva järjest. 
 
Võõrdepõrsad ja nuumsead: standardne soovitatav koguannus on 1 mg flubendasooli ühe kg 
kehamassi kohta ööpäevas, mis vastab 1 grammile ravimsööda eelsegule iga 50 kg kehamassi 
kohta ööpäevas, 5 päeva järjest. Tugeva Trichurise infestatsiooni korral on ravi kestus 10 
päeva järjest. 
 
Ravimsööda ettevalmistamisel tuleb võtta arvesse ööpäevast söödatarbimist, mis sõltub 
ravitavate loomade kliinilisest seisundist ning kehamassist. Seetõttu tuleb õige annuse 
tagamiseks arvutada söödale lisatav ravimi kogus vastavalt järgmisele valemile: 

 
20 mg veterinaarravimit 1 
kg kehamassi kohta päevas. 

 

 
x 

 
Sigade keskmine 
kehamass (kg) 

 
=   mg veterinaarravimit 1 kg sööda 
kohta. 
 

 
Keskmine ööpäevane söödatarbimine (kg/loom) 

 

 
 
Kanad:  
Standardne soovitatav koguannus on 1,43 mg flubendasooli ühe kg kehamassi kohta 
ööpäevas, mis vastab 28,6 grammile ravimsööda eelsegule ühe kg kehamassi kohta ööpäevas, 
7 päeva järjest. 
 
Ravimsööda ettevalmistamisel tuleb võtta arvesse igapäevast söödatarbimist, mis sõltub 
ravitavate loomade kliinilisest seisundist ning kehamassist. Seetõttu tuleb õige annuse 
tagamiseks arvutada söödale lisatav ravimi kogus vastavalt järgmisele valemile: 
 

28.6 mg veterinaarravimit 1 
kg kehamassi kohta päevas. 

 

 
x 

Lindude keskmine 
kehamass (kg) 

=   mg veterinaarravimit 1 kg sööda 
kohta. 
 

 
Keskmine ööpäevane söödatarbimine (kg/lind) 

 

 
Mitte segada veterinaarravimit joogivee või vedelsöödaga. 
Mitte pihustada pelleteeritud söödale või viljale. 
 
Kui loomi ravitakse grupiviisiliselt, mitte eraldi, peaks ala- või üleannustamise vältimiseks 
loomad kehamassi alusel gruppidesse jagama ja ravimit vastavalt annustama. 
Enne või pärast ravi ei ole eridieet vajalik. 
Ravimit ei tohi kasutada ettenähtud annusest erinevas annuses ega pikema ajaperioodi vältel. 
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Veterinaarravimit võib lisada pelleteeritud söödale, mis on eelnevalt töödeldud auruga 
temperatuuril kuni 85 oC. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Sigadel võib 5 mg flubendasooli ühe kg kehamassi kohta või suurem kontsentratsioon 
põhjustada kerget kõhulahtisust (püdel väljaheide).  
Kanadele on flubendasoolil madal äge suukaudne toksilisus ja sihtloomaliigid taluvad seda 
hästi. 
 
4.11. Keeluaeg (-ajad) 
 
Sead: 
Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva. 
 
Kanad: 
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva. 
Munadele: 0 päeva. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: Bensimidasoolid ja sarnased ained; flubendasool 
ATC-vet kood: QP52AC12 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Flubendasool on sünteetiline anthelmintikum, mis kuulub bensimidasoolkarbamaatide 
halogeenitud rühma. Selle toime avaldub mikrotuubulite moodustumise inhibeerimises 
nematoodide absorptiivsetes rakkudes. Bensimidasoolid vähendavad progressiivselt 
energiavarusid ning pärsivad jääkainete eritumist ja parasiidi rakkude kaitsefaktoreid. 
Rakutranspordi pärssimine ja energia metabolism on mikrotuubulite depolümerisatsiooni 
tagajärg. 
 
Flubendasool toimib, sidudes tubuliini, mis on mikrotuubulite dimeerne alaühikuvalk. See 
inhibeerib mikrotuubulite moodustumist absorptiivsetes rakkudes: st nematoodide 
soolerakkudes. Toime ilmneb tsütoplasma mikrotuubulite kadumises, sekreetgraanulite 
kogunemises tsütoplasmasse nende liikumise blokeerumise tõttu, mis viib rakumembraani 
katte kahjustusteni ja toitainete vähenenud seedimise ja imendumiseni. Järgneb raku 
pöördumatu lüütiline nekroos tulenevalt sekreetainete kogunemisest (hüdrolüütilised ja 
proteolüütilised ensüümid), mille tulemusena parasiit sureb. 
 
Need muutused toimuvad suhteliselt kiiresti ja ilmnevad peamiselt nendes organellides, mis 
on otseselt seotud rakkude eritus- ja absorbeerivate funktsioonidega.   
 
Peremeesloomade rakkudes seevastu muutusi ei esine. 
 
5.2 Farmakokineetilised andmed 
 
Flubendasool imendub seedekulglas väga halvasti. Sellele viitab suure osa manustatud ravimi 
eritumine väljaheidetega. Väga väike kogus, mis imendub, metaboliseerub peamiselt maksas, 
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hõlmates hüdrolüüsi ja reduktsiooni. Biotransformatsiooni saadused konjugeeruvad 
glükuroniid- või sulfaatkonjugaatideks ja erituvad väikestes kogustes sapi ja uriiniga. Uriiniga 
eritumine on üsna vähene ja koosneb peaaegu eranditult metaboliitidest, ainult väga väike 
kogus eritub muutumatul kujul. 
Sigadel on kõrgeim puudulikult absorbeerunud kogus kudedes mõõdetud maksas ja neerudes. 
Flubendasooli poolväärtusaeg kudedes on 1 kuni 2 päeva. Kanadel on flubendasooli 
poolväärtusaeg plasmas ja kudedes 1 kuni 4 päeva. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1. Abiainete loetelu 
 
Laktoosmonohüdraat 
Titaandioksiid (E171) 
Naatriumlaurüülsulfaat 
 
6.2. Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega 
segada. 
 
6.3. Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 42 päeva. 
Kõlblikkusaeg pärast pelleteeritud sööda sisse segamist: 3 kuud. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. 
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas. 
Hoida avatud kott tihedalt suletuna. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
Kolmekihiline paberkott, HDPE sisekihiga. 
Pakendi suurus(ed): 12 kg ravimsööda eelsegu. 
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või 

nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule 
seadusandlusele. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
ALPHA-VET Veterinary Ltd. 
Hofherr Albert str. 42 
H-1194 Budapest 
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Ungari  
Tel: +36/22-516-546 
Faks: +36/22-516-546 
E-mail: alpha-vet@alpha-vet.hu 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER  
 
2223 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE 
KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 05.02.2020  
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Veebruar 2020 
 

 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Tuleb arvestada ametlikku juhendit ravimsööda eelsegu segamiseks lõppsööda hulka. 


