
 
 

PAKENDI INFOLEHT  
 

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

VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA 
AADRESS 

 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Tallinna Farmaatsiatehase AS 
Tondi 33  
11316 Tallinn 
Eesti 
Tel.: 612 0201 
Faks: 612 0330 
e-post: farma@tft.ee 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Salicam, salv 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Toimeained: 
1 g salvi sisaldab: 
kamprit  50 mg 
tärpentiniõli 30 mg 
salitsüülhapet  10 mg 
 
Abiained: vaseliin, tsetüülalkohol, emulgeeriv tsetostearüülalkohol (tüüp A); tahke parafiin, 
glütserool, puhastatud vesi. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Udara- ja lihasepõletike; kõõluse- ning kõõlusetupepõletike; liigese- ja närvipõletike toetav ravi. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada veritsevate haavade ja marrastustega nahal.  
Mitte kasutada, kui esinevad leemendavad nahapõletikud ja ekseemid. 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 



 
Ei ole teada. 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Kõik loomaliigid. 
 
 
8.      ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD 
 
Kanda salv põletikulisele piirkonnale ja hõõruda naha sisse 1...2 korda ööpäevas kuni 
põletikutunnuste kadumiseni. Ravikuuri pikkus sõltub haiguse iseloomust ja raskusastmest. 
 
 
9.      SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS 
 
Vt punkt 8 
 
 
10. KEELUAEG  
 
Produktiivloomad: 0 päeva. 
Lemmikloomad: ei rakendata. 
 
  
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Hoida plastikpurk tihedalt suletuna. 
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.  
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas. 
Mitte lasta külmuda. 
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu  mitte kasutada. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel: 
 
Ravimi manustamine võib põhjustada liha ja piima organoleptilisi muutusi. 
Limaskestadele manustatuna põhjustab salv tugeva ärrituse.  
Tiinetele ja lakteerivatele loomadele manustamine ei ole põhjustanud kõrvaltoimeid. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule: 
 
Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele. 
  
 



13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 

 
Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule 
seadusandlusele. 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega 
koos majapidamisprügiga.  
Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need 
meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Mai 2014 
15. LISAINFO 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 
Tallinna Farmaatsiatehase AS 
Tondi 33, 11316 Tallinn 
Eesti 
Tel: 6120201 
Faks: 6120330 
e-mail: farma@tft.ee 
  


