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PAKENDI INFOLEHT 
Cobactan LC, 75 mg intramammaarsalv veistele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja:    Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Intervet International B.V.  Intervet International GmbH 
Wim de Körverstraat 35   Feldstrasse 1a 
5831 AN Boxmeer    D-85716 Unterschleissheim 
Holland      Saksamaa 
      
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Cobactan LC, 75 mg intramammaarsalv lakteerivatele veistele 
Tsefkvinoom 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks 8 g udarasüstal sisaldab: 
Toimeaine:  
tsefkvinoom 75 mg (tsefkvinoomsulfaadina). 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Kliinilise mastiidi raviks lakteerivatel piimalehmadel, kui see on põhjustatud järgmistest 
tsefkvinoomile tundlikest grampositiivsetest ja gramnegatiivsetest bakteritest: Streptococcus uberis, 
Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus ja Escherichia coli. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tsefalosporiinantibiootikumide või β-laktaam- 
antibiootikumide suhtes. Mitte kasutada puhastuslappe, kui nisal on kahjustusi. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Väga harvadel juhtudel on pärast ravimi manustamist täheldatud loomadel anafülaktilist reaktsiooni. 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Veis (lakteerivad lehmad). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Ühe udarasüstla sisu tuleb õrnalt sisestada nakatunud udaraveerandi nisasse iga 12 tunni järel pärast 
kolme järjestikust lüpsi. 
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Lüpsta nakatunud udaraveerand(id) tühjaks. Pärast nisa ja nisaava põhjalikku puhastamist ja 
desinfitseerimist ravimiga kaasasoleva puhastuslapiga sisestada ühe udarasüstla sisu õrnalt igasse 
nakatunud udaraveerandisse. Preparaadi hajutamiseks õrnalt masseerida tabandunud nisa ja udarat. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Vt lõige „Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja – meetod“. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva. 
Piimale: 5 päeva (120 tundi). 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP/Kõlblik kuni“. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada 
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis 
erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib suurendada sellelaadse resistentsuse esinemist 
ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste tsefalosporiinidega võimaliku ristresistentsuse tõttu. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kokkupuutel 
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva 
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele 
ainetele olla tõsised. 

1.Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik või kui teil on soovitatud 
mitte töötada selliste ravimitega. 
2.Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele 
kõik soovitatud ettevaatusabinõud. 
3.Kui teil tekib pärast preparaadiga kokkupuutumist nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata 
talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised 
tunnused ning nõuavad viivitamatut arstiabi. 

 
Pärast puhastuslappide kasutamist pesta käed ja kanda kaitsekindaid, kui on teada või kahtlustatakse, 
et isopropüülalkohol tekitab nahaärritust. 
 
Udarasüstalt võib kasutada ainult üks kord. Osaliselt kasutatud udarasüstlad tuleb ära visata. 
 
Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil 
Preparaat on mõeldud kasutamiseks laktatsiooni perioodil. Puuduvad tõendid reproduktiivse 
toksilisuse (sh teratogeensuse) esinemise kohta veistel. Uuringud laboriloomadel ei ole tõestanud 
teratogeenset toimet ega negatiivseid toimeid sigivusele. 
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Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Teadaolevalt esineb risttundlikkust tsefalosporiinide ja tsefalosporiinide rühmale tundlike bakterite 
vahel. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Märts 2018 
 
 
15. LISAINFO 
 
Pakendi suurus: 
Pakendid 3, 15, 20 või 24 udarasüstlaga. 
Karbis on kaasas puhastuslapid. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
 


