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PAKENDI INFOLEHT 
Metricure, 500 mg intrauteriinsuspensioon veistele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL 5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Metricure, 500 mg  intrauteriinsuspensioon veistele 
Tsefapiriin 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks 19 g süstal sisaldab: 
Toimeaine: 
Tsefapiriini (tsefapiriinbensatiinina)  500 mg 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Tsefapiriinile tundlike bakterite põhjustatud veiste subakuutsete ja krooniliste emaka limaskesta 
põletike (vähemalt 14 päeva pärast sünnitust) raviks. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte manustada preparaati loomadele, kes on allergilised tsefalosporiinide või penitsilliinide suhtes.  
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Väga harvadel juhtudel on täheldatud allergilisi reaktsioone. 
Kõrvaltoime esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:  
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud). 
 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Veis (lehmad). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Manustada ühe Metricure süstla sisu emakavalendikku kaasaantud ühekordselt kasutatava kateetri 
abil. 
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9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 

1. Loksuta süstalt enne manustamist 
2. Kinnitada süstal kateetri külge. 
3. Fikseerida emakakael kinnastatud käega läbi pärasoole seina. 
4. Sisestada kateeter emakakaela kaudu emakavalendikku, õrnalt emakakaela liigutades. 
5. Süstida Metricure emakasse. 

 
Sõltuvalt ravitulemustest võib vajalikuks osutuda ravimi teistkordne manustamine 7-14 päeva 
möödudes kui kliinilised tunnused püsivad. 
Seemendatud loomadel võib kasutada Metricure´i üks päev pärast seemendamist. Püometra puhul on 
soovitav eelnev ravikuur prostaglandiiniga luteolüüsi esilekutsumiseks ja sisaldise eemaldamiseks 
emakast. 
Metricure`i võib ka kasutada korduva (rohkem kui 3-e) tagajärjetu seemenduse korral, kui viljatuse 
põhjuseks on bakteriaalne infektsioon. 

 

 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 24 tundi. 
Piimale: 0 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Süstal on ühekordseks kasutamiseks.  
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
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. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
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 tekib pärast preparaadiga kokkupuutumist nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle 
käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmadelaugude turse ja hingamisraskused on tõsised tunnused ning 
nõuavad viivitamatut arstiabi. 
Pärast ravimi manustamist pesta käed. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Preparaat ei ole näidustatud kasutamiseks tiinuse ajal, kuid seda võib kasutada laktatsiooni ajal.  
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Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Mitte kasutada samaaegselt teiste emakasiseselt manustatavate antibiootikumidega.  
Üleannustamine 
Preparaati turustatakse üheannuseliste süstaldena, seetõttu on üleannustamine ebatõenäoline. 
 
 
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 
 
Juuli 2017 
 
 
15. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 


