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PAKENDI INFOLEHT 
 
 
1. Veterinaarravimi nimetus 

 
Surolan, nahasuspensioon koertele ja kassidele 
 
 
2. Koostis 

 
Toimeained: 

1 ml nahasuspensiooni sisaldab: 
 

Mikonasool (mikonasoolnitraadina)   23 mg 
Prednisoloon (prednisoloonatsetaadina) 5 mg 
Polümüksiin B (polümüksiin B sulfaadina)  0,5293 mg 
 
Abiained: 
 

Abiainete ja muude koostisosade kvalitatiivne 

koostis 

Kolloidne veevaba ränidioksiid 

Vedel parafiin 

 
3. Loomaliigid 

 
Koer, kass.  
 
4. Näidustused 

 
Toimeainetele tundlike tekitajate põhjustatud väliskõrva põletike (otitis externa) ja naha pindmiste 
põletike ravi, kui on näidustatud mikonasooli, polümüksiin B ja prednisolooni samaaegne manustamine.  
 
Kliiniliselt oluline toimespekter:  
 
Pärmid ja seened: Microsporum spp, Trichophyton spp, Candida spp, Malassezia pachydermatis  

 
Grampositiivsed bakterid: Staphylococcus spp (tundlikud tüved), Streptococcus spp (tundlikud tüved)  
 
Gramnegatiivsed bakterid: Pseudomonas spp (tundlikud tüved), Escherichia coli  
Kuulmelestad: Otodectes cynotis  
 
 
5. Vastunäidustused 

 
Mitte kasutada perforeerunud kuulmekilega loomadel, kuna polümüksiin B omab potentsiaalselt 
ototoksilist toimet.  
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. 
 
6. Erihoiatused 

 
Erihoiatused 
Ainult välispidiseks kasutamiseks. 
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Ettevaatusabinõud ohutuks kasutamiseks loomaliikidel 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada 
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. 
Ravimi vale kasutamine võib suurendada bakterite resistentsust polümüksiin B suhtes. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Veterinaarravimiga töötamisel tuleb kasutada kaitsekindaid. Kortikosteroididel võib olla pöördumatu 
efekt nahale. Imendunud kortikosteroididel võib olla kahjulik toime, eriti sagedase ja ulatusliku 
kokkupuute korral ja raseduse ajal.  
Inimesed, kes on ülitundlikud ükskõik millise ravimi koostisosa suhtes, peaksid kokkupuudet 
veterinaarravimiga vältima. 
 
Tiinus 
Glükokortikosteroidide kasutamine tiinuse ajal ei ole soovitav.  
 
Kokkusobimatus 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
 
7. Kõrvaltoimed 

 
Koer: 
 

Väga harv 

(vähem kui 1 loomal 10 000-st ravitud 
loomast, kaasa arvatud üksikjuhud): 

Kurtus1 

1 Peamiselt vanematel koertel. 
 
Paiksete steroidide pikaaegne kasutamine võib põhjustada naha värvikaotust ja viivitust haavade 
paranemisel. 
 
Võivad esineda tavapärased kortikosteroidide kõrvaltoimed (biokeemiliste parameetrite häirumine, 
nagu kortisooli ja maksaensüümide taseme tõus). 
 
Kõrvaltoimetest teatamine on oluline. See võimaldab ravimi ohutuse pidevat jälgimist. Kui täheldate 
ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või 
arvate, et veterinaarravim ei toimi, võtke kõigepealt ühendust oma loomaarstiga. Samuti võite teatada 
mis tahes kõrvaltoimetest ravimi müügiloa hoidjale, kasutades käesoleva infolehe lõpus esitatud 
kontaktandmeid või riiklikku teavitussüsteem www.ravimiamet.ee 
 
 
8. Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja -meetod 

 
Annustamine:  
Kõrvad: pärast kuulmekäigu puhastamist manustage kõrva 3 kuni 5 tilka ravimit, kaks korda päevas. 
Masseerige kõrva ravimi paremaks jaotumiseks.  
Otodectes cynotis`e põhjustatud infektsiooni korral manustage 5 tilka päevas 14 päeva jooksul. 
Kuulmelestade nakkuse korral tuleb ravida mõlemat kõrva isegi, kui nakkus esineb ainult ühes kõrvas. 
 
Nahk: manustage ravimit kahjustatud alale kaks korda päevas. Kandke ravim kahjustatud nahale  
kinnastatud käega ja jälgige, et nahakahjustus oleks ravimiga korralikult kaetud.  
Pärast mükootilise ja bakteriaalse otiidi kliiniliste tunnuste kadumist tuleb ravi ilma katkestamata jätkata 
veel mõned päevad. Mõningatel raskesti ravile alluvatel juhtudel võib ravi kesta 2-3 nädalat. Sellest 
kauem ravi vajavatel juhtudel tuleks ravi ümber hinnata.  
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9. Soovitused õige manustamise osas 

 
Enne kasutamist põhjalikult loksutada.  
Ravi alustamisel ja vajadusel ka ravi vältel tuleks karv nahakahjustustel ja nende ümbert pügada.   
 
 
10. Keeluajad 

 
Ei rakendata 
 
 
11. Säilitamise eritingimused 

 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C 
 
 
12. Erinõuded ravimpreparaadi hävitamiseks 

 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga.  
Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele 
vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme. 
Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
13. Veterinaarravimite klassifikatsioon 

 
Retseptiravim 
 
 
14. Müügiloa number (numbrid) ja pakendi suurused 

 
1089 
 
Pakendi suurus: 15 ml, 30 ml  
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
 
15. Pakendi infolehe viimase läbivaatamise kuupäev 

 
Veebruar 2023 
 
Üksikasjalik teave selle veterinaarravimi kohta on liidu ravimite andmebaasis. 
 
 
16. Kontaktandmed 

 
Müügiloa hoidja ning kontaktandmed võimalikest kõrvaltoimetest teatamiseks: 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Saksamaa 
+ +3728807513 
PV.EST@elancoah.com 
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Ravimipartii vabastamise eest vastutav tootja: 
Lusomedicamenta, Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. 
Estrada Consiglieri Pedroso, n.o 66, 69-B 

Queluz de Baixo 

2730-055 Barcarena 
Portugal 
 
 
 


