PAKENDI INFOLEHT
Veyxyl Tabs, 800 mg intrauteriintabletid
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:
Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
D-34639 Schwarzenborn
Saksamaa
2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Veyxyl Tabs, 800 mg intrauteriintabletid
Amoksitsilliin
3.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:
1 intrauteriintablett sisaldab amoksitsilliini 800 mg, mis vastab 918,4 mg amoksitsilliintrihüdraadile.
Abiained: mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat, kartulitärklis,
laktoosmonohüdraat, sahharoos, veevaba kaltsiumvesinikfosfaat.
4.

NÄIDUSTUS(ED)

Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud
haiguste ravi.
Kasutusalad: emaka infektsioonid, päramiste peetus.
5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada loomadele, kellel esineb ülitundlikkust penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes;
Mitte manustada loomadele, kellel esineb oliguuriaga ja anuuriaga kulgev neerukahjustus;
Mitte manustada beeta-laktamaase produtseerivate patogeenide esinemisel;
Mitte manustada suukaudselt hobustele ja mäletsejalistele;
Mitte manustada küülikutele, merisigadele, hamstritele ja väikenärilistele.
6.

KÕRVALTOIMED

Allergilised reaktsioonid (allergilised nahareaktsioonid, anafülaksia).
Allergiliste reaktsioonide esinemisel tuleb koheselt lõpetada Veyxyl Tabs manustamine.
Vastumeetmed:
Anafülaksia korral: epinefriin (adrenaliin) ja glükokortikosteroidid i.v.
Allergiliste nahareaktsioonide korral: antihistamiinsed ained ja/või glükokortikosteroidid.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
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7.

LOOMALIIGID

Veis, siga, hobune, lammas.
8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intrauteriinseks manustamiseks.
Hobused: 800 mg amoksitsilliini, mis vastab 1 Veyxyl Tabs intrauteriintabletile.
Veised: 400...800 mg amoksitsilliini, mis vastab ½ kuni 1 Veyxyl Tabs intrauteriintabletile.
Lambad, sead: 400 mg amoksitsilliini, mis vastab ½ Veyxyl Tabs intrauteriintabletile.
Ravi korrata vajadusel 48 tunni pärast.
9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõik 8 “Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod.”
10.

KEELUAEG

Veis, lammas ja hobune:
Siga:
11.

lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva;
piimale: 1 päev.
lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
12.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:
Inimesed, kes on penitsilliini suhtes ülitundlikud, peaksid vältima veterinaarravimi otsest
kokkupuudet naha ja limaskestadega.
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele
ainetele olla tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide
suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik
soovitatud ettevaatusabinõud.
Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda
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arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse ning
hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast kasutamist pesta käed.
Tiinus ja laktatsioon:
Tiinuse ajal mitte kasutada.
Võib kasutada sünnituspuhuselt.
Võib kasutada laktatsiooni ajal.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:
Penitsilliinide ja kiiretoimeliste bakteriostaatiliste kemoterapeutikumide vahel võib esineda
antagonismi.
Üleannustamine:
Üleannustamise korral võib tekkida kesknärvisüsteemi erutus ja spasmid. Ravi Veyxyl Tabs'iga tuleb
koheselt lõpetada ning rakendada sümptomaatilist ravi.
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos
majapidamisprügiga.
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed
aitavad kaitsta keskkonda.
14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2015
15.

LISAINFO

Pakendi suurus: 10 ja 20 intrauteriintabletti polüstüreenist lükandkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
AS Magnum Veterinaaria
Vae 16, Laagri 76401,
Saue vald, Harjumaa,
Eesti
Tel. +372 650 1920
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