
PAKENDI INFOLEHT 
Limoxin-400 WS, 370,6 mg/g suukaudse lahuse pulber. 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA 
AADRESS 
 
Müügiloa hoidja: 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS 
Vanapere tee 14, Püünsi 
Viimsi vald  
Harju maakond 74013  
Eesti 
 
Partii vabastamise eest vastutavad tootjad: 
Interchemie werken “De Adelaar” BV 
Metaalweg 8 
5804 CG Venray 
Holland 
 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS 
Vanapere tee 14, Püünsi 
Viimsi vald 
Harjumaa 74013 
Eesti 
 
 
2.  VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Limoxin-400 WS, 370,6 mg/g suukaudse lahuse pulber. 
oksütetratsükliin 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1 g suukaudse lahuse pulbrit sisaldab: 
Toimeaine: 
Oksütetratsükliini 370,6 mg (mis vastab 400 mg oksütetratsükliinvesinikkloriidile). 
 
Abiaine: laktoosmonohüdraat. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi 
kanadel ja kalkunitel (sh broileritel). 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 



 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliinide või ravimi abiaine suhtes. 
Mitte kasutada neeru- või maksatalitlushäiretega loomadel. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Ülitundlikkusreaktsioonid. 
 
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 
 
Kana ja kalkun (sh broilerid). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –
MEETOD 
 
Joogiveega manustamiseks. 
 
Kana ja kalkun (sh broilerid): 75 mg oksütetrastükliini 1 kg kehamassi kohta päevas, 
kolmel järjestikusel päeval. 
 
Manustada suukaudselt koos joogiveega. 
0,1…0,5 g liitri joogivee kohta. 
 
Ravimit sisaldav joogivesi tuleb kasutada kohe, mitte säilitada.  
 
Ravimit sisaldava vee joomine sõltub lindude kliinilisest seisundist. Õige annuse 
saavutamiseks võib olla vajalik kohandada ravimi kontsentratsiooni joogivees.  
 
Õige annuse tagamiseks tuleb lindude kehamass määrata nii täpselt kui võimalik, et 
vältida alaannustamist. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Vt lõik annustamine loomaliigiti, maustamisviis(id) ja –meetod. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva 
Munadele: 5 päeva. 
 



 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. 
Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist: kohe kasutamiseks. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Ei ole. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel  
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele 
ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. 
Oksütetratsükliini kasutada ainult reservpreparaadina. 
Oksütetratsükliini pikaaegsel kasutamisel võib bakteritel areneda resistentsus.  
Ravimi manustamisel joogiveega peab ravimit sisaldav vesi olema ainuke kättesaadav 
joogivesi, eemaldada tuleb kõik teised joogivee allikad seniks kuni ravimit sisaldav vesi 
on ära tarbitud. 
Oksütetratsükliini ei tohi kasutada subterapeutilistes annustes. 
 
Ettevaatusabinõud veterenaarravimit loomale manustavale isikule 
Inimesed, kes on oksütetratsükliini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet 
veterinaarravimiga vältima. 
Et vältida ravimi sissehingamist ning otsest kontakti nahaga tuleb veterinaarravimiga 
käsitsemisel kasutada isiklikke kaitsevahendeid nagu kindad ja respiraator. 
Pärast ravimi käsitsemist pesta käed. 
Ravimi sattumisel silma pesta rohke veega. 
Ravimi sattumisel nahale loputada kohe veega. 
 
Munemisperiood 
Lubatud kasutada munakanadel. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Mitte kasutada koos penitsilliinidega, sest valdavalt bakteriostaatiline oksütetratsükliin 
võib vähendada penitsilliinide bakteritsiidset toimet, eriti kui on vaja saavutada kiiret 
bakteritsiidset toimet. 
Mitte kasutada samaaegselt teiste potentsiaalselt hepatotoksiliste ravimitega nagu 
erütromütsiinestolaat, sulfoonamiidid. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Ravimit manustamisel vastavalt soovitatud annustele ja nimetatud erihoiatusi järgides 
üleannustamisohtu ei ole. 
 



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 
 
Märts 2020 
 
 
15. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi 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  
 


