
PAKENDI INFOLEHT 
Bovaclox DC, intramammaarsuspensioon veistele. 

 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja: 
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited 
Rossmore Industrial Estate 
Monaghan 
Iirimaa 
 
Partii vabastamise eest vastutavad tootjad: 
Norbrook Manufacturing Limited 
Rossmore Industrial Estate 
Monaghan  
Iirimaa 
 
Norbrook Laboratories Limited 
Station Works 
Newry 
BT35 6JP 
Ühendkuningriik 
 

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Bovaclox DC, intramammaarsuspensioon veistele. 
 

3. TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D) 
 
1udarasüstal (4,5 g intramammaarsuspensiooni) sisaldab: 
 
Toimeained:  
kloksatsilliini (bensatiinkloksatsilliinina) 500 mg 
ampitsilliini (ampitsilliintrihüdraadina) 250 mg 
 
Abiaine(d): alumiiniumstearaat, vedel parafiin. 
 

4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile ning nende kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud udara 
infektsioonide ravi ja profülaktika kinnisperioodil. 
 

5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel. 
Mitte kasutada, kui poegimiseni on jäänud vähem kui 45 päeva. 
Mitte kasutada väga lühikese kinnisperioodiga lehmadel. 
Teadaolev ülitundlikkus preparaadi koostisosade suhtes. 
 

6. KÕRVALTOIMED 
 
Ei ole teada. 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 

7. LOOMALIIGID 



 
Veis (kinnislehmad). 
 

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD 
 
Intramammaarseks manustamiseks. 
 
Ravi kinnisperioodil: pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi puhastada ning desinfitseerida nisad. 
Manustada nisajuha kaudu igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu. 
 
Ravi suvemastiidi korral: suveperioodil, kui esineb risk suvemastiiti haigestumiseks, on soovitav kõikidele 
lehmadele lisaks tavapärasele kinnisperioodi ravile manustada 3 nädalase intervalliga igasse 
udaraveerandisse veel ühe süstla sisu. Enne ravimi manustamist puhastada ning desinfitseerida nisad ning 
manustada nisajuha kaudu igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu. 
 

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS 
 
V. t. punkt 8 Annustamine loomaliigiti, manustamistee(d) ja –meetod. 
 

10. KEELUAJAD 
 
Piimale: 96 tundi pärast poegimist. Kui lehm poegib varem kui 45 päeva pärast viimast ravimi 
manustamist, tohib piima inimtoiduks kasutada alles 45 päeva ja 96 tunni möödumisel viimasest 
ravimi manustamisest. 
Lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva. 
 

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. 
Süstal on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Osaliselt kasutatud süstal hävitada. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu 
viimasele päevale. 
 

12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Vältida süstla otsiku saastumist pärast katte eemaldamist. 
 
Ettevaatusabonõud kasutamisel loomadel 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke 
riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhalatsiooni, alla neelamise või nahakontakti 
järgselt põhjustada ülitundlikkust (allergiat). 
Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib anda ristuva reaktsiooni tsefalosporiinidega ja vastupidi. 
Allergilised reaktsioonid antud ainetele võivad mõnikord osutuda tõsisteks. 
1. Ärge käsitsege seda ravimit, kui teate, et olete ülitundlik, või kui teil on soovitatud selliste 

preparaatidega mitte töötada. 
2. Rakendage kõiki soovitatud ettevaatusabinõusid. Olge ravimi käsitsemisel ettevaatlik, et vältida naha 

juhuslikku kokkupuutumist ravimiga. Soovitatav on kasutada ravimi käsitsemisel või manustamisel 
kindaid. Pärast kasutamist peske ravimiga kokkupuutunud nahapiirkonda. 

3. Kui teil tekivad pärast ravimiga kokkupuutumist sümptomid, näiteks nahalööve, pöörduge arsti poole 
ja näidake talle seda hoiatust. Näo, huulte või silmade turse või hingamisraskused on tõsisemad 
sümptomid ja vajavad kiiresti arstiabi. 



 
Tiinus: Preparaat sobib kasutamiseks tiinetel loomadel. 
 
Laktatsioon: Preparaat ei ole mõeldud kasutamiseks lakteerivatel lehmadel.  
 
 
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 
 
August 2019 
 

15. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Magnum Veterinaaria AS 
Vae 16 
Laagri 
Harjumaa 76401 
Tel. 06501999 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
 
 
 
 
 
 
 


