
PAKENDI INFOLEHT 
Limoxin-200 LA, 200 mg/ml süstelahus veistele, lammastele, kitsedele, sigadele, kalkunitele ja 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:  
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS  
Vanapere tee 14, Püünsi 
Viimsi vald,  
Harju maakond 74013  
Eesti  
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Limoxin-200 LA, süstelahus veistele, lammastele, kitsedele, sigadele, kalkunitele ja broileritele 
oksütetratsükliin 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1 ml süstelahust sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Oksütetratsükliin  200 mg (vastab 215,6 mg oksütetratsükliindihüdraadile) 
 
Abiaine:  
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaatdihüdraat  2,2 mg 
 
Selge kollane kuni merevaikkollane steriilne lahus.  
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Veised 
Pasteurella multocida ja Mannheimia haemolytica põhjustatud hingamisteede haiguste raviks, kui 
haigus on karjas diagnoositud. Moraxella bovis´e põhjustatud veiste infektsioosse keratokonjunktiviidi 
raviks. Anaplasma marginale põhjustatud anaplasmoosi raviks. Anaplasma phagocytophila 

põhjustatud puugipalaviku raviks, kui haigus on karjas diagnoositud.  
 
Sead 
Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica ja Actinobacillus pleuropneumoniae põhjustatud 
hingamisteede haiguste raviks, kui haigus on karjas diagnoositud. P. multocida ja B. bronchiseptica 

põhjustatud atroofilise riniidi raviks põrsastel, kui haigus on karjas diagnoositud. Emiste MMA 
(mastiidi-metriidi-agalaktia sündroom) raviks, kui haigus on karjas diagnoositud.  
 
Lambad 
Mannheimia haemolytica põhjustatud enzootilise pneunoomia raviks, kui haigus on karjas 
diagnoositud. Chlamydia psittaci põhjustatud enzootilise abordi ennetamiseks. Anaplasma 

phagocytophila põhjustatud puugipalaviku raviks, kui haigus on karjas diagnoositud. Ehrlichia 

ruminantium´i põhjustatud riketsioosse hüdroperikardiidi (heartwater) raviks.  
 
 
 



Kitsed 
Mycoplasma capricolum subsp capripneumoniae põhjustatud CCP (Contagious Caprine 
Pleuropneumonia) raviks. 
Broilerid 
CRD (Chronic Respiratory Disease) raviks. 
 
Kalkunid 
Pasteurella multocida põhjustatud infektsioonide raviks.  
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada neeru- või maksatalitlushäirega loomadel. 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Süstekohal võib kudede ärrituse tulemusel esineda põletikureaktsioone. 
 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Veis, lammas, kits, siga, kalkun ja kana (broilerid). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Manustamisviis 
Veis, siga, lammas, kits: lihasesiseseks manustamiseks. 
Broiler, kalkun: nahaaluseks manustamiseks. 
 
Veised, sead üle 10 kg, lambad ja kitsed 
Ühekordselt 20 mg oksütetratsükliini 1 kg kehamassi kohta lihasesiseselt manustatuna. 
 
Broiler ja kalkun 
Ühekordselt 50 mg oksütetratsükliini 1 kg kehamassi kohta nahaalusi manustatuna. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida  
alaannustamist. 
Maksimaalne soovitatav ühte süstekohta manustatav ravimi kogus sigadel, kitsedel, lammastel on 5 ml 
ja veistel 10 ml. 
Kummikorki tohib nõelaga läbistada maksimaalselt 15 korda. 
 
 
10. KEELUAJAD 
 
Veis, kits ja lammas 
Lihale ja söödavatele kudedele: 27 päeva. 
Piimale: 13 päeva. 



Siga 
Lihale ja söödavatele kudedele: 27 päeva. 
 
Broiler ja kalkun 
Lihale ja söödavatele kudedele: 27 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.   
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
Mitte lasta külmuda. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni”. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta  

Mitte manustada alla 10 kg kehamassiga põrsastele. 
Vt ka lõik „Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil“. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. 
Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel 
bakterite tundlikkuse kohta.  
Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib 
suurendada oksütetratsükliini suhtes resistentsete bakterite levimust ning vähendada võimaliku  
ristresistentsuse riski tõttu teiste tetratsükliinidega ravi efektiivsust.  
Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse 
ravi printsiipe. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Inimesed, kes on tetratsükliinide suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga 
vältima.  
Vältida ravimi juhuslikku süstimist iseendale, sest ravim võib põhjustada paikset ärritust ja/või valu 
manustamiskohas. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata 
pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
Ravimi käsitsemisel kanda kindaid. 
Ravimi käsitsemise ajal mitte suitsetada, süüa ega juua.  
Pärast kasutamist pesta käed.  
 
Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse, laktatsiooni ja munemise perioodil ei ole tõestatud. Tetratsükliinide 
kasutamine hammaste arenemise ajal, sh tiinuse hilises järgus, võib muuta hammaste värvust. 
Parenteraalne tetratsükliinide manustamine võib põhjustada viljakuse vähenemist isasloomadel. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel  
Üleannustamise korral ei ole teada muid kõrvaltoimeid kui need, mis on kirjeldatud lõigus 6. 
Üleannustamise korral rakendada sümptomaatilist ravi. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 



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 
 
November 2021 
 
 
15. LISAINFO 
 
100 ml pruunid klaaspudelid (tüüp II), mis on suletud bromobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS  
Vanapere tee 14, Püünsi  
Viimsi vald  
Harjumaa 74013  
Eesti  
Tel.: +372 6 005 005 
E-mail: info@interchemie.ee  
 
 
 


