PAKENDI INFOLEHT
Calci-kel, 279,24 mg/ml + 40 mg/ml süstelahus veistele ja lammastele
1.
MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:
KELA N.V.
St. Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
Belgia.
2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Calci-kel, 279,24 mg/ml + 40 mg/ml süstelahus veistele ja lammastele
Kaltsiumglükonaat/Magneesiumkloriid
3.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:
1 ml süstelahust sisaldab:
Kaltsiumglükonaati
Magneesiumkloriidi

279,24 mg (vastab Ca 2+: 24,96 mg)
40 mg (vastab Mg2+: 4,78 mg)

Abiained: boorhape, metüülparahüdrokübensoaat, süstevesi.
Selge, peaaegu värvitu lahus.
4.

NÄIDUSTUS(ED)

Äge hüpokaltseemia veistel ja lammastel.
Äge hüpomagneseemia veistel.
5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada südame-veresoonkonna puudulikkuse puhul.
6.

KÕRVALTOIMED

Liiga kiire veenisisene manustamine võib esile kutsuda äkilist tahhükardiat, südame rütmihäireid ja
südame seiskumist ning selle tagajärjel põhjustada surma.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
7.

LOOMALIIGID

Veis, lammas.
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8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Aeglaseks veenisiseseks manustamiseks.
Annustamine: 1ml kg/kehamassi kohta.
9.
SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS
Aeglaseks veenisiseseks manustamiseks.
Manustada aseptika nõudeid järgides. Enne intravenoosset manustamist tuleb lahus soojendada
kehatemperatuurini ning seejärel süstida väga aeglaselt.
10.

KEELUAEG

0 päeva.
11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.
12.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Veenisisese manustamise ajal on soovitatav pidevalt kontrollida südame tööd. Südame rütmihäirete
või südame töö äkilise kiirenemise korral tuleb koheselt lõpetada ravimi manustamine ning edasine
ravi tuleb teostada järkjärgult südame tööd pidevalt jälgides.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Tiinus ja laktatsioon
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Suurenenud kaltsiumi kontsentratsioon võib tõsta südameglükosiidide, sümpatomimeetikumide ja
metüülksantiinide (nt kofeiin) terapeutilist, kuid ka toksilist toimet. Kaltsium antagoniseerib
aminoglükosiidantibiootikumide põhjustatud neuromuskulaarse blokaadi ning moodustab
lahustumatuid komplekse tetratsükliinidega.
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Liiga kiire veenisisene manustamine ja/või üleannustamine võib suurendada hüperkaltseemia
tunnuseid. Bradükradiale järgneb äkiline tahhükardia, südame rütmihäired, südame seiskumine ja
surm.
Teised võimalikud tunnused on lihasvärinad, rahutus ja higistamine. Nende tunnuste ilmnemisel tuleb
ravi koheselt katkestada ja rakendada sümptomaatilist ravi, manustada intravenoosselt Na-EDTA-d.
Sobimatus
Kaltsiumisoolasid ei sobi manustada samaaegselt koos oksüdeerivate ainetega, tsitraatidega,
lahustuvate karbonaatidega, bikarbonaatidega, fosfaatidega, tartraatidega ja sulfaatidega. Füüsikalist
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sobimatust võib esineda koos amfoteritsiiniga, naatriumtsefalotiiniga, naatriumtsefasoliiniga,
naatriumnovobiotsiiniga ja tetratsükliinidega. 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 jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos
majapidamisprügiga.
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed
aitavad kaitsta keskkonda.
14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

November 2014
15. LISAINFO
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16
76401 Laagri
Harjumaa
Tel. +372 6 501 920
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