
 

PAKENDI INFOLEHT 
Albiotic, intramammaarlahus lakteerivatele lehmadele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja: 
Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerp 
Belgia 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Biovet Joint Stock Company 
39, Petar Rakov Str. 
4550 Peshtera 
Bulgaaria 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Albiotic, intramammaarlahus lakteerivatele lehmadele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
10 ml intramammaarlahust sisaldab: 
 
Toimeained: 
 
Linkomütsiini  330 mg 
(mis vastab linkomütsiinvesinikkloriidile)  
Neomütsiini (neomütsiinsulfaadina)   100 mg 
 
Abiained:  
 
Dinaatriumedetaat. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Linkomütsiinile ja neomütsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarainfektsioonide 
raviks lakteerivatel lehmadel.  
Kliiniliselt oluline toimespekter:  
Staphylococcus spp, (nii penitsillinaasi tootvad kui mittetootvad tüved) 
Staphylococcus aureus,  
Streptococcus agalactiae,  
Streptococcus dysgalactiae, 
Streptococcus uberis, 
Escherichia coli. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik millis(te) abiaine(te) 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 
 
Veis (lakteerivad lehmad). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Ainult udarasiseseks manustamiseks. Süstal on ainult ühekordseks kasutamiseks. 
Annustamine: Manustada üks süstlatäis (10 ml) igasse haigestunud udaraveerandisse. Korrata 
manustamist 12 tunnise intervalliga 3 korda järjest, nii et igasse udaraveerandisse manustatakse kokku 
3 süstlatäit. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Lüpske udar täiesti tühjaks. Desinfitseerige nisad alkoholilapi või mõne muu sobiva 
desinfitseerimisvahendiga, kasutades iga nisa jaoks eraldi lappi. Eemaldage süstla plastikotsalt kate. 
Valige sobiv sisestamispikkus (täielikult või osaliselt) ja sisestage süstlaots nisajuhasse. Manustage 
kolvivajutusega kogu süstla sisu ja masseerige udaraveerandit, et ravim jaotuks piimaurkes.  
Pärast manustamist on soovitatav desinfitseerida kõik nisad vastava desinfitseeriva vahendiga. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva (72 tundi).  
 
Piimale: 3,5 päeva (84 tundi).  
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 30C.  
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. 
Mitte lasta külmuda.  
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele, arvestada tuleb ametlikke 
riiklikke ja piirkondlikke  antimikrobiaalse ravi printsiipe. 
 



 

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule 
Inimesed, kes on linkomütsiini või neomütsiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet 
veterinaarravimiga vältima. 
Vältida preparaadi kokkupuudet nahaga.  
Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.  
 
Tiinus 
Lubatud kasutada tiinuse ajal. 
 
Laktatsioon 
Lubatud kasutada laktatsiooni ajal. 
 
Koostoimed 
Mitte kasutada koos makroliididega, näiteks erütromütsiiniga, kuna linkomütsiin ja makroliidid 
konkureerivad üksteisega seondumiskohal ribosoomi 50 S alaühikul. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
Ravim on hästi talutav. Ka juhusliku üleannuste korral ei ole tõenäoline, et loomal tekivad paiksed või 
süsteemsed reaktsioonid, kuid nende ilmnemisel tuleb koheselt teatada loomaarstile. 
 
 
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 
 
Mai 2020 
 
15. LISAINFO  
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Eesti 
Tel: 800 9000 
 


