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PAKENDI INFOLEHT 
Folligon 1000 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti 

 
 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Intervet International GmbH 
Feldstrasse 1A 
85716 Unterschleissheim 
Saksamaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Folligon 1000 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti 
 
 
3. TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D) 
 
1 viaal  pulbriga sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Tiine mära seerumgonadotropiini ................................................................................. 1000 TÜ 
 
Abiaine(d): 
veevabad külmkuivatatud abiained  ......................................................................... ad 100 % 
 
Lahusti: 
1 ml sisaldab: 
Fosfaatpuhverlahus .................................................................................................. ad 100 % 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Veis:  
ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine indlevatel ja innatutel lehmadel ja mullikatel; 
superovulatsiooni esilekutsumine lehmadel 
 
Lammas, kits:  
ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine indlevatel ja innatutel emasloomadel;  
järglaste arvu suurendamine 
 
Siga: suguküpsuse saavutamise kiirendamine 
 
Hirv: 
Progestageense töötluse järgne viljakuse suurendamine 
Superovulatsioon 
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Naarits, küülik: anöstrus ja ovulatsiooni esilekutsumine 
 
 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada tiinetel loomadel. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Nagu mistahes valku sisaldava ravimi korral võivad harvadel juhtudel tekkida peatselt pärast  
manustamist anafülaktilist tüüpi reaktsioonid. Sellisel juhul tuleb rakendada sümptomaatilist ravi 
adrenaliini või glükokortikoidiga.  
 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Veis, siga, kits, lammas, küülik, naarits ja hirv. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD 
 
Intramuskulaarseks või subkutaanseks manustamiseks. 
 

Loomaliigid Näidustus 

Folligon®  
annus 

(väljendatuna PMSG TÜ-
tes) 

Märkus 

Veis 
(lehmad ja 
mullikad) 

Ovulatsiooni 
esilekutsumine ja 
sünkroniseerimine 

300-800 
i.m.; progestageeniga ravi 
lõppedes peaksid innatud 

loomad saama suurema annuse  

Superovulatsiooni 
esilekutsumine 

1500-3000 

i.m.; eelistatavalt, tsükli 8. ja 13. 
päeva vahel või  progestageenil 
põhineva sünkroniseerimisravi 

lõppedes 

Lammas 

Ovulatsiooni 
esilekutsumine ja 
sünkroniseerimine. 
Viljakuse suurendamine. 

400-750 

i.m.; progestageeniga ravi 
lõppedes. Manustatavad 
annused sõltuvad tõust 
(viljakamatele tõugudele 

vastavalt madalamad annused, 
kui mitteviljakatele) ja 
innaperioodist (innatutele 
suuremad annused  võrreldes 

indlevate uttedega) 

Kits 

Ovulatsiooni 
esilekutsumine ja 
sünkroniseerimine. 
 

400-750 

i.m.; progestageeniga ravi lõpul. 
Manustatavad annused sõltuvad 
innaperioodist (innatutele 
suuremad annused võrreldes 
indlevate kitsedega) 
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Siga (nooremis) 

Suguküpsuse 
esilekutsumine ja esimese 
paarituse 
sünkroniseerimine 

800 i.m. 

Hirv 

Progestageense töötluse 
järgne viljakuse 
suurendamine 
 

200 
Punahirv 

i.m.; progestageeniga ravi lõpul 

50 
Kabehirv 

i.m.; progestageeniga ravi lõpul 

Naarits 
Anöstrus ja ovulatsiooni 
esilekutsumine 

100 
Kaks korda 2 päevase 

intervalliga 

Küülik 
Anöstrus ja ovulatsiooni 
esilekutsumine 

30-40 
i.m. või s.c. 

esmaspoeginud emajänes 

8-25 
i.m. või s.c. 

korduvalt poeginud emajänes 

 
Säilitades temperatuuril 2°C - 8°C on valmislahus kasutuskõlblik 24 tundi. 
             
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS 
 
Süstimisel järgida aseptika reegleid.  
 
 
10. KEELUAJAD 
 
Veis, lammas, kits: liha ja söödavad koed: 0 päeva 
Piim: 0 päeva 
Siga, küülik: liha ja söödavad koed: 0 päeva 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida külmkapis (2°C - 8°C).  
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast EXP. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist: temperatuuril 2°C - 8°C 24 tundi. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Soovitatud annusest suuremate koguste Folligoni manustamine võib suurendada kaksikute 
esinemissagedust lehmadel, kolmikute esinemissagedust lammastel ja vähendada nooremiste 
viljakust. Korduv PMSG manustamine kitsedele võib põhjustada PMSG antikehade teket 
emasloomadel, mis võib mõjutada ravi efektiivsust. 
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed 
ettevaatusabinõud 
PMSG on looduslik hormoon, mis suukaudsel manustamisel inaktiivne, kuna suured glükoproteiinid 
nagu PMSG lagundatakse soolestikus enne imendumist. Juhuslikul nahale sattumisel pesta koheselt 
vee ja seebiga. 
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Kuna PMSG manustamine iseendale võib mõjutada sugunäärmete talitlust, tuleb olla ettevaatlik ja 
vältida ravimi süstimist iseendale. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti 
poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
Mitte kasutada tiinetel loomadel. 
Sobimatus 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle 
veterinaarravimiga. 
 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Veebruar 2015 
 
15. LISAINFO  
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 


