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PAKENDI INFOLEHT 
 

Xylazine 2%, süstelahus. 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA 
AADRESS  

 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
Alfasan International BV 
Kuipersweg 9 
3449 JA Woerden 
Holland 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Xylazine 2%, süstelahus. 
 
3. TOIMEAINETE JA  ABIAINETE SISALDUS 
 
1 ml süstelahust sisaldab ksülasiini (vesinikkloriidina) 20mg 
 
Abiained:  
Bensetooniumkloriid 0,11 mg, 
süstevesi. 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Sedatsiooniks ja üldanesteesia komponendina. 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada viimasel tiinuskuul ning südame- ja kopsuprobleemide korral. 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Bradükardia ja vähenenud hingamismaht. Polüuuria, salivatsioon, puhitus ja vatsa motoorika 
pärssumine. 
 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi 
infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Veis, hobune, koer, kass. 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD 
 
Veis: intramuskulaarselt 0,05…0,2 mg ksülasiini kg kehamassi kohta: 
sedatsiooniks: 0,05 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (0,25 ml preparaati 100 kg kehamassi 
kohta); 
väiksemad kirurgilised protseduurid: 0,1 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (0,50 ml 
preparaati 100 kg kehamassi kohta); 
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suuremad kirurgilised protseduurid: 0,2 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (1,00 ml preparaati 
100 kg kehamassi kohta. 
Hobune: intravenoosselt 0,6...1,0 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (3...5 ml/100kg 
kehamassi kohta). 
Koer: intramuskulaaarselt 2 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (0,1 ml preparaati kg 
kehamassi kohta). 
Kass: intramuskulaarselt 1 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (0,05 ml preparaati kg 
kehamassi kohta). 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS 
 
Vt. Punkt 8. 
 
10. KEELUAJAD 
 
Veis, hobune: 
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva. 
Piimale: 48 tundi. 
Koer, kass: 
Ei rakendata. 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC. 
Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida külmkapis (2...8ºC). 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Juhuslikul allaneelamisel või süstimisel iseendale, pöörduda koheselt arsti poole ning näidata 
pakendi infolehte. MITTE JUHTIDA SÕIDUKIT, kuna võib tekkida sedatsioon või ilmneda 
muutused vererõhus. 
 
Vältida kontakti naha, silmade ja limaskestaga. 
Preparaadi kokkupuutel nahaga pesta nahka koheselt rohke veega. 
Eemaldada saastunud riided, mis on otseses kontaktis nahaga.  
 
Juhuslikul preparaadi sattumisel silma loputada silma rohke puhta veega. Sümptomite 
ilmnemisel kontakteeruda arstiga.  
Rasedad naised peavad kasutama preparaati erilise ettevaatusega, et vältida juhuslikku enesele 
süstimist. Juhuslik süstimine iseendale võib tekitada emaka kontraktsioone ning langetada 
loote vererõhku. 
 
Nõuanne arstidele: 
Ksülasiin on alfa2-adrenoretseptori agonist, pärast absorbeerumist võivad ilmneda kliinilised 
tunnused nagu doosist sõltuv sedatsioon, hingamisdepressioon, bradükardia, hüpotensioon, 
suu kuivamine, hüperglükeemia. Samuti on täheldatud ventrikulaarset arütmiat. 
Respiratoorsete ja hemodünaamiliste sümptomite  korral tuleb rakendada sümptomaatilist 
ravi. 
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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 veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need 
meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Veebruar 2012 
 
15. LISAINFO  
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 
Müügiloa number: 1440 
 
 


