
 

1 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 

 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Alphafluben, 44 mg/ml suukaudne geel koertele 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 

Üks ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Flubendasool: 44 mg 
 
Abiained: 
Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 1,8 mg 
Propüülparahüdroksübensoaat   0,2 mg 
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Suukaudne geel 
Valge või peaaegu valge lõhnatu suspensioongeel 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1. Loomaliigid  
 
Koer 
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Anthelmintikum ümarusside, kõõrpeade ja piuglaste põhjustatud infektsioonide raviks koertel. 
Ümarussid: Toxocara canis, Toxascaris leonina 
Kõõrpead: Ancylostoma caninum  
Piuglased: Trichuris vulpis 
 
4.3. Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. 
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Tuleb hoiduda järgmistest tegevustest, sest need suurendavad riski ravimresistentsuse 
väljakujunemiseks ja võivad põhjustada ravi ebaefektiivsust: 
• samasse ravimklassi kuuluvate anthelmintikumide liiga sage ja korduv kasutamine pika perioodi 
vältel; 
• alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest või ravimi valest 
manustamisest. 
Otsus ravimi kasutamiseks peab põhinema iga individuaalse looma puhul parasiidiliikide ja nende 
arvukuse kinnitusel või nakkusohul, mis põhineb epidemioloogilistel andmetel. 
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4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Parasiidi resistentsus võib välja kujuneda igale anthelmintikumile sellesse klassi kuuluvate 
anthelmintikumide sagedasel ja korduval manustamisel. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule 
 
See veterinaarravim võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Inimesed, kes on flubendasooli või abiainete 
metüülparahüdroksübensoaat ja propüülparahüdroksübensoaat suhtes ülitundlikud, peaksid 
kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. 
  
See ravim võib kergelt ärritada silmi ja nahka. Vältida tuleb ravimi sattumist otse nahale ja silma. Kui 
ravim satub juhuslikult nahale või silma, loputage piirkonda kohe rohke puhta veega. 
  
Lisaks peaksid rasedad ja viljastumisvõimelises eas olevad naised hoolikalt vältima juhuslikku 
kokkupuudet ravimiga. 
 
See veterinaarravim võib olla kahjulik allaneelamisel, eriti laste puhul. Vältige ravimi juhuslikku 
allaneelamist. Hoidke süstalt laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Takistamaks lastele juurdepääsu 
kasutatud süstaldele, hoidke süstalt pärast kasutust originaalpakendis. Juhuslikul ravimi allaneelamisel 
või sissehingamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
  
Lisahoiatused ravimi manustamisel koeratoiduga. 
Vältige laste juurdepääsu ravimiga koeratoidule. Selleks, et vältida laste juurdepääsu ravimiga 
koeratoidule, valage ravim osale toidust ja oodake, kuni loom on ravimiga toidu täielikult ära söönud. 
Seejärel andke koerale ette ülejäänud toit. Andke koerale ravimiga toitu laste eest varjatud ja 
kättesaamatus kohas. Söömata jäänud ravimiga toit tuleb kohe eemaldada ja kauss põhjalikult pesta. 
Peske käed pärast kokkupuudet ravimiga ja saastunud toidunõu puhastamist. 
  
Pärast kasutamist pesta hoolega käsi. 
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Koerte puhul on väga harva täheldatud mööduvat oksendamist.  
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt. 
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud) 
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Laboratoorsed uuringud rottidel on suurte annuste korral näidanud teratogeenset ja fetotoksilist toimet. 
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
 
Ei ole teada. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis 
 
Soovituslik annus  
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22 mg flubendasooli ühe kg kehamassi kohta, üks 7,5 ml süstal sisaldab 330 mg flubendasooli. 
 
Manustamine 
1 ml geeli 2 kg kehamassi kohta, kord päevas kolmel järjestikusel päeval. 
Üks süstal on mõeldud koerale kaaluga kuni 15 kg. 
 
Manustamisviis 
Geeli võib manustada järgmistel viisidel. 

- Täpne annus manustada otse koera keelele. 
- Täpne annus segada koeratoiduga (soovituslik agressiivsete koerte puhul, keda ei ole lihtne 

ravida). 
 

 
 
Eemaldage turvakork (3). Pöörake rõngast (2) vastupäeva, kuni see asub annustuskolvi (1) tähisel, mis 
vastab looma kehamassile kg-des. Andke loomale vastav annus. Järgmisel ravikorral lisage looma 
kehamass numbrile, kuhu rõngas (2) oli eelnevalt liigutatud. Seejärel pöörake rõngast uue tähiseni ja 
manustage vastav annus. 
Näide: Koera puhul, kelle kehamass on 3 kg, on rõngas esimese ravikorra ajal liigutatud tähiseni 3 kg, 
teise ravikorra ajal tähiseni 6 kg ja kolmanda ravikorra ajal tähiseni 9 kg. 
 
Soovituslik ravi 
Koerad 

- Kutsikad: 1–2 nädala vanuselt 
- Noored koerad (alla 12 kuu vanused): iga 2–3 kuu tagant 
- Paarituvad emased: innatsükli ajal, 10 päeva enne ja 10 päeva pärast poegimist 
- Täiskasvanud koerad: iga 3–4 kuu tagant, võttes arvesse kohalikke juhiseid 
- Kõik koerad: enne vaktsineerimist 

 
Õige annuse tagamiseks tuleb looma kehamass võimalikult täpselt kindlaks määrata. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Sellel veterinaarravimil on lai terapeutiline laius. Viiekordne üleannustamine ei põhjusta kõrvaltoimeid.  
 
4.11. Keeluaeg (-ajad) 
 
Ei rakendata. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: anthelmintikumid; bensimidasoolid ja sarnased ained. 
ATCvet kood: QP52AC12 
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused 
 
Flubendasool on sünteetiline anthelmintikum, mis kuulub bensimidasoolkarbamiitide hulka. 
Flubendasool toimib, seondudes parasiitide mikrotuubulite tubuliiniga ja blokeerides 
tubuliinimolekulide polümerisatsiooni. Muutused on üsna kiired ja need on peamiselt näha otseselt 
seotud sihtrakkudes, kuid muutused ei esine peremeesloomade rakkudes. Flubendasool blokeerib 
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rakkude toimimist, vähendades toitainete absorptsiooni ja omastamist parasiidi seedetraktis. Valke 
seedivate ensüümide akumulatsioon põhjustab parasiidi surma. Flubendasool pärsib parasiidil  munade 
tootmist ja munemist. 
 
5.2. Farmakokineetilised andmed 
 
Flubendasool absorbeerub seedetraktist väga halvasti. Seda peegeldab muutumata lähteravimi kõrge 
eritumine väljaheitega. Väga väike osa, mis imendub, metaboliseerub ulatuslikult maksas, kaasates 
hüdrolüüsi ja reduktsiooni. Biotransformatsiooni produktid konjugeeruvad glükuroniidideks või 
sulfaatkonjugaatideks ja erituvad väikestes kogustes sapis ning uriinis. Uriiniga eritumise hulk on üsna 
väike ja koosneb peamiselt ainult metaboliitidest, ainult väikese koguse muutumata ühendiga.  
 
Muutumata aine maksimaalne plasmakontsentratsioon oli pärast 10 mg/kg radiomärgisega 
flubendasooli annuse suukaudset manustamist koertele alla 10 ng/ml. Flubendasooli ja selle 
metaboliitide plasma poolväärtusaeg on 16 tundi. Pärast veterinaarravimi suukaudset manustamist 
annuse juures 22 mg kg kehamassi kohta oli maksimaalne plasmakontsentratsioon umbes 5 ng/ml. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1. Abiainete loetelu 
 
Glütserool 85% (E422) 
Karbomeer 
Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 
Propüülparahüdroksübensoaat  
Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) 
Puhastatud vesi 
 
6.2. Sobimatus 

 
Ei ole teada. 
 
6.3. Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 90 päeva. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused  
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
7,5 ml geel lineaarsest väikese tihedusega polüetüleenplastist (LLDPE) süstlas, polüstüreenist kolviga, 
pakendatud pappkarpi. 
 
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 Kft.,  
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Hofherr A. utca. 42.  
H-1194 Budapest 
Ungari 
Tel: +36-22-534-500 
E-post: alpha-vet@alpha-vet.hu 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
2325 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 27.01.2022 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Jaanuar 2022 

 
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 

 
Ei rakendata 

 
 
 
 
 
 
 
 


