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RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 

Tramadol Domes Pharma, 43,9 mg tabletid koertele 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Üks tablett sisaldab: 
 
Toimeaine: 

Tramadool  .......................................................  43,90 mg  
(vastab 50,00 mg tramadoolvesinikkloriidile)  
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Tablett.  
Valge kuni kreemikas kergelt tähniline ümmargune ja kumer 10 mm tablett ristikujulise 
murdejoonega. 
Tablette saab jagada kaheks või neljaks võrdseks osaks. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1. Loomaliigid  
 
Koer. 
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Pehmete kudede ja luu- ja lihaskonna ägeda ja mõõduka kroonilise valu vähendamiseks. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
Mitte manustada koos tritsükliliste antidepressantide, monoamiinoksüdaasi inhibiitorite ja 
serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega. 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. 
Mitte kasutada epilepsiaga loomadel. 
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Tramadoolvesinikkloriidi valuvaigistav toime võib varieeruda. See arvatakse tulenevat 
individuaalsetest erinevustest ravimi metaboliseerumises esmaseks aktiivseks metaboliidiks O-
desmetüültramadooliks. Mõnel (ravivastuseta) koeral ei pruugi seetõttu ravim analgeesiat esile 
kutsuda. Kroonilise valu korral tuleb kaaluda multimodaalse analgeesia kasutamist. Piisava analgeesia 
tagamiseks peab veterinaararst koeri regulaarselt jälgima. Valu kordumisel või ebapiisava analgeesia 
korral võib osutuda vajalikuks valuravi protokoll uuesti läbi vaadata. 
 
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
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Ravimi juhusliku allaneelamise vältimiseks hoida maitsestatud tablette loomade eest varjatud ja 
kättesaamatus kohas. 
Tablette saab õigesti annustada ainult koertel, kes kaaluvad üle 3,12 kg. 
Neeru - või maksakahjustusega koertel kasutada ettevaatusega. Maksakahjustusega koertel võib 
tramadooli metaboliseerumine aktiivseteks metaboliitideks väheneda, mis võib vähendada ravimi 
efektiivsust. Üks tramadooli aktiivsetest metaboliitidest eritub neerude kaudu, mistõttu võib olla 
vajalik neerukahjustusega koertel kasutatavat annustamisskeemi kohandada. Selle ravimi kasutamisel 
tuleb jälgida neeru - ja maksafunktsiooni. Pikaajalise valuravi lõpetamine peab toimuma võimalusel 
järk-järgult. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
Tramadool võib kutsuda juhuslikul allaneelamisel esile sedatsiooni, iiveldust ja pearinglust, eriti lastel.  
Juhusliku allaneelamise vältimiseks, eriti laste poolt, tuleb kasutamata tabletiosad avatud 
blisterpakendisse tagasi panna, asetada pakend tagasi karpi ja hoida laste eest varjatud ja 
kättesaamatus kohas. 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel, eriti laste puhul, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata 
pakendi infolehte või etiketti. Juhulikul allaneelamisel täiskasvanu puhul: MITTE JUHTIDA AUTOT, 
sest võib tekkida sedatsioon.  
Inimesed, kes on tramadooli või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes ülitundlikud, peaksid 
kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. 
Pärast kasutamist pesta käed. 
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 

Sageli võib tekkida kerge sedatsioon ja uimasus, eriti suuremate annuste manustamisel. 
Aeg-ajalt on koertel pärast tramadooli manustamist täheldatud iiveldust ja oksendamist.  
Harvadel juhtudel võib esineda ülitundlikkust. Ülitundlikkusreaktsioonide tekkimisel tuleb ravi 
lõpetada. 
Väga harvadel juhtudel võib tramadool madala krambilävega koertel esile kutsuda krampe. 
 
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 10000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud). 
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Tiinus 
Laboratoorsed uuringud hiirte ja/või rottide ja küülikutega ei ole näidanud tramadooli kasutamisel 
teratogeenset, fetotoksilist ega maternotoksilist toimet. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti 
tehtud kasu-riski suhte hinnangule.  
 
Laktatsioon  
Laboratoorsed uuringud hiirte ja/või rottide ja küülikutega ei ole näidanud tramadooli kasutamisel 
järglaste peri- ja postnataalses perioodis mingeid negatiivseid kõrvaltoimeid. Kasutada ainult vastavalt 
vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.  
 
Sigivus 
Laboratoorsetes uuringutes hiirte ja/või rottide ja küülikutega tramadooli kasutamine raviannustes 
isas- ja emasloomadel reproduktsioonivõimet ja fertiilsust ei kahjustanud. Kasutada ainult vastavalt 
vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Ravimi samaaegne manustamine koos kesknärvisüsteemi depressantidega võib kesknärvisüsteemi ja 
respiratoorsete depressantide toimet võimendada. 
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Ravim võib suurendada krambiläve taset langetavate ravimite toimet. CYP450 vahendatavat 
metabolismi inhibeerivad (nt tsimetidiin ja erütromütsiin) või indutseerivad (nt karbamasepiin) 
ravimid võivad mõjutada selle ravimi valuvaigistavat toimet. Selle koostoime kliinilist olulisust ei ole 
veel lõplikult uuritud. 
Veterinaarravimi kombineerimine agonistide/antagonistidega (nt buprenorfiin, butorfanool) ei ole 
soovitatav, sest puhta agonisti valuvaigistav toime võib sellises olukorras teoreetiliselt nõrgeneda.  
Vt ka lõik 4.3 Vastunäidustused. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis 
 
Suukaudseks manustamiseks. 
Soovitatav annus on 2-4 mg tramadoolvesinikkloriidi 1 kg kehamassi kohta iga 8 tunni järel või 
vastavalt vajadusele, lähtudes valu tugevusest.  
Minimaalne annustamisintervall on 6 tundi. Soovitatav maksimaalne ööpäevane annus on 16 mg/kg. 
Kuna tramadooli individuaalne ravivastus on varieeruv ja sõltub osaliselt annusest, looma vanusest, 
individuaalsetest erinevustest valutundlikkuses ja üldseisundist, tuleb optimaalne annustamisskeem 
individuaalselt kohandada, järgides eeltoodud annust ja korduvannustamiste intervalle. Loomaarst 
peab koera regulaarselt kontrollima, et hinnata täiendava valuravi vajadust. Täiendav valuravi võib 
tähendada tramadooli annuse suurendamist kuni maksimaalse ööpäevase annuseni ja/või kasutada 
multimodaalse analgeesia võimalust, lisades teisi sobivaid valuvaigisteid. 
 
Pange tähele, et see annustamistabel on ette nähtud juhisena ravimi manustamisel annusevahemiku 
suurimate annuste juures: 4 mg 1 kg kehamassi kohta. Selles on esitatud tablettide arv, mis on vajalik 
4 mg tramadoolvesinikkloriidi manustamiseks 1 kg kehamassi kohta. 

 
Koera kehamass  4 mg/kg annus ja tablettide arv manustamiskorra kohta  

3,12 kg  12,5 mg 1/4 
     

6,25 kg  25 mg 1/2 
     

9,37 kg  37,5 mg 3/4 
     

12,5 kg  50 mg 1 
     

15,62 kg  62,5 mg 1+ 1/4 
     

18,75 kg  75 mg 1 + 1/2 
     

21,87 kg  87,5 mg 1 + 3/4 
     

25 kg  100 mg 2 
     

> 25 kg 
manustada täiendavalt ¼ tabletti ( ) kehamassi 3,12 kg kohta, mis 
jäävad üle 25 kg 

 
Täpse annuse tagamiseks saab tablette jagada kaheks või neljaks võrdseks osaks. Asetada tablett 
tasasele pinnale, murdejoontega külg ülespidi ning kumer külg allpool. 
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4 võrdset osa: suruda pöidlaga tableti keskele. 
2 võrdset osa: suruda pöialdega tableti mõlemale poolele. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Tramadooli mürgistuse korral esinevad tõenäoliselt sarnased sümptomid, mida on täheldatud teiste 
tsentraalselt toimivate valuvaigistite (opioidide) puhul. Need on eelkõige mioos, oksendamine, 
kardiovaskulaarne kollaps, teadvushäired kuni kooma tekkimiseni, krambid ja respiratoorne 
depressioon kuni hingamise seiskumiseni.  
Üldised meetmed hädaolukorras: hoida hingamisteed vabad, toetada südame ja respiratoorset 
funktsiooni sõltuvalt sümptomitest. Mao tühjendamiseks võib esile kutsuda oksendamist, välja 
arvatud juhul, kui loomal esinevad teadvushäired, sellisel juhul võib kaaluda maoloputust. 
Respiratoorse depressiooni antidoot on naloksoon. Naloksoonist ei pruugi aga kasu olla kõigil 
tramadooli üleannustamise juhtudel, kuna see võib ainult osaliselt ümber pöörata tramadooli 
mõningaid muid toimeid. Krambihoogude korral manustada diasepaami. 
 
4.11. Keeluaeg (-ajad) 
 
Ei rakendata. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: analgeetikumid, muud opioidid, tramadool.  
ATCvet kood: QN02AX02 
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused 
 
Tramadool on tsentraalse toimega valuvaigistav aine, mille 2 enantiomeeri ja primaarse metaboliidi 
toimemehhanism on keerukas, hõlmates opioidi-, norepinefriini- ja serotoniiniretseptoreid. Tramadooli 
(+) enantiomeeril on µ-opioidretseptorite suhtes madal afiinsus, see inhibeerib serotoniini omastamist 
ja suurendab selle vabanemist. (-) enantiomeer inhibeerib eelistatavalt norepinefriini tagasihaaret. 
Metaboliidil O-desmetüültramadoolil (M1) on suurem afiinsus µ-opioidretseptorite suhtes. 
Erinevalt morfiinist puudub tramadoolil valuvaigistava annuse suures vahemikus respiratoorset 
depressiooni põhjustav toime. Samuti ei mõjuta see seedetrakti motoorikat. Toimed 
kardiovaskulaarsüsteemile on üldiselt vähesed. Tramadooli valuvaigistav toime moodustab umbes 
1/10 kuni 1/6 morfiini toimest. 
 
5.2. Farmakokineetilised andmed 
 
Tramadool imendub kergesti: pärast tramadoolvesinikkloriidi ühekordset suukaudset manustamist 
annuses 4,2 mg 1 kg kehamassi kohta saavutatakse umbes 1 tunni jooksul tramadooli maksimaalne 
kontsentratsioon plasmas 18,49 ng milliliitri kohta. Toit ravimi imendumist oluliselt ei mõjuta. 
Tramadool metaboliseerub maksas tsütokroom P450 vahendatud demetülatsiooni teel, millele järgneb 
konjugeerimine glükuroonhappega. Koertel on aktiivse metaboliidi O-desmetüültramadooli sisaldus 
inimestega võrreldes madalam. Eritumine toimub peamiselt neerude kaudu ja eritumise 
poolväärtusaeg on ligikaudu 45 minutit. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1. Abiainete loetelu 
 
Mikrokristalliline tselluloos  
Eelželatiniseeritud tärklis  
Veiseliha lõhna- ja maitseaine 
Sahhariinnaatrium  
Veevaba kolloidne ränidioksiid  
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Magneesiumstearaat  
Maitset varjav lõhna- ja maitseaine 
 
6.2. Sobimatus 
 
Ei kohaldata. 
 
6.3. Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Kasutamata tabletiosad panna pärast blisterpakendi avamist tagasi blisterpakendisse ja asetada 
blisterpakend tagasi karpi. 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
PVC-PVDC/alumiiniumist termopitseeritud blisterpakend, mis sisaldab 10 tabletti. 
 
  Karp 1 blisterpakendiga (10 tabletti). 
  Karp 3 blisterpakendiga (30 tabletti). 
  Karp 6 blisterpakendiga (60 tabletti). 
  Karp 10 blisterpakendiga (100 tabletti). 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
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 
 
DOMES PHARMA 
3 rue André Citroën 
63430 Pont-du-Château 
Prantsusmaa 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
2329 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 27.01.2022 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Jaanuar 2022 
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MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata. 


