B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT
Pederipra Spray,, 20 mg/ml nahasprei, suspensioon.
1.

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA
AADRESS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170-Amer (Girona) HISPAANIA
2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Pederipra Spray, 20 mg/ml nahasprei, suspensioon.
3.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:
1 ml nahasprei suspensiooni sisaldab:
Kloortetratsükliini (hüdrokloriidina).......20 mg
Abiained:
Patentsinine V (E131)
4.

NÄIDUSTUS(ED)

Kloortetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud lokaalsete nahainfektsioonide
raviks.
Kasutusalad: haavad (ka kirurgilised haavad), bakteriaalsed sõrainfektsioonid.
5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada näopiirkonda.
Mitte lubada loomadel kahjustunud kohta lakkuda 15 minuti jooksul pärast ravimi
manustamisest.
Vältida igasugust kontakti kahjustunud pinnaga 5 minuti jooksul pärast ravimi manustamist.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliinide või ravimi ükskõik milliste
abiainete suhtes.
6.

KÕRVALTOIMED

Võib esineda lokaalseid nahaärritusi.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi
infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.

LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer, kass, kodulinnud.
8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Enne kasutamist loksutada.
Enne ravimi manustamist puhastada kahjustatud ala, eemaldada mustus ja nekrootilised
koed.
Pihustada haigestunud alale kuni selle täieliku katmiseni.
Enne ravimi manustamist puhastada kahjustatud ala, eemaldada mustus ja nekrootilised
koed.
Vajadusel ravimi manustamist korrata vastavalt kahjustatud piirkonna ja haiguskolde
seisundile.
9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Mitte manustada rohkem kui 2 korda päevas.
10.

KEELUAJAD

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Looma hädatapmisel tuleb välistada manustamiskoha sattumine toidutoorme hulka.

Piimale: 0 päeva
11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse ja niiskuse eest.
Konteiner on rõhu all.
Kaitsta otsese päikesevalguse ja üle 45ºC temperatuuri eest.
Ka tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.
12.

ERIHOIATUSED

Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikroobse ravi printsiipe.
Veterinaarravimi toime kasutamisel tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole teada.
Pikaajalise kasutamise korral võib tekkida naha ülitundlikkusreaktsioon mis kaob ravimi
kasutamise lõpetamisel.
Mitte manustada loomadele, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes.
Inimesed, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga
töötamist. Manustamisel vältida otsest kontakti ravimiga, eriti selle sissehingamist. Vältida
preparaadi sattumist nahale ja silma. Kokkupuute korral pesta rohke veega.

13.

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

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
Rõhukonteineri lõhkumine ja põletamine (isegi siis, kui see on tühi) on keelatud.
Mitte pihustada tulle ega hõõguvatele esemetele.
14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2010
15.

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA
JÄRGMISED ANDMED
ETIKETT
1.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Pederipra Spray, 20 mg/ml nahasprei, suspensioon.
2.

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine(d):
1 ml nahasprei suspensiooni sisaldab:
Kloortetratsükliini (hüdrokloriidina).......20 mg
Abiained:
Patentsinine V (E131)
3.

RAVIMVORM

Nahasprei, suspensioon.
4.

PAKENDI SUURUS(ED)

270 ml, sisaldab 63 ml nahasprei, suspensiooni ja 137 ml propellenti.
5.

LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer, kass, kodulinnud.
6.

NÄIDUSTUS(ED)

Kloortetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud lokaalsete nahainfektsioonide
raviks.
Kasutusalad: haavad (ka kirurgilised haavad), bakteriaalsed sõrainfektsioonid.
7.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada näopiirkonda.
Mitte lubada loomadel kahjustunud kohta lakkuda 15 minuti jooksul pärast ravimi
manustamisest.
Vältida igasugust kontakti kahjustunud pinnaga 5 minuti jooksul pärast ravimi manustamist.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliinide või ravimi ükskõik milliste
abiainete suhtes.

8.

KÕRVALTOIMED

Võib esineda lokaalseid nahaärritusi.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi
infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
9.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Enne kasutamist loksutada.
Enne ravimi manustamist puhastada kahjustatud ala, eemaldada mustus ja nekrootilised
koed.
Pihustada haigestunud alale kuni selle täieliku katmiseni.
Vajadusel ravimi manustamist korrata vastavalt kahjustatud piirkonna ja haiguskolde
seisundile. Mitte manustada rohkem kui 2 korda päevas.
10.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Mitte manustada rohkem kui 2 korda päevas.

11.

KEELUAJAD

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva
Looma hädatapmisel tuleb välistada manustamiskoha sattumine toidutoorme hulka.
12.

ERIHOIATUSED

Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikroobse ravi printsiipe.
Veterinaarravimi toime kasutamisel tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole teada.
Pikaajalise kasutamise korral võib tekkida naha ülitundlikkusreaktsioon mis kaob ravimi
kasutamise lõpetamisel.
Mitte manustada loomadele, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes.
Inimesed, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga
töötamist. Manustamisel vältida otsest kontakti ravimiga, eriti selle sissehingamist. Vältida
preparaadi sattumist nahale ja silma. Kokkupuute korral pesta rohke veega.
13.

KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}
14.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse ja niiskuse eest.
Konteiner on rõhu all.
Kaitsta otsese päikesevalguse ja üle 45ºC temperatuuri eest.
Ka tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.
15.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
Rõhukonteineri lõhkumine ja põletamine (isegi siis, kui see on tühi) on keelatud.
Mitte pihustada tulle ja hõõguvatele esemetele.
16.

MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ Retseptiravim.
17.

MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
18.

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170-Amer (Girona) HISPAANIA
17.

MÜÜGILOA NUMBER

1318
18.

TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}
19.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2010
20.

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

