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PAKENDI INFOLEHT 
 

PG 600, süstelahuse pulber ja lahusti 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja:: 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
Partii vabastamise eest vastutavad tootjad: 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
Intervet International GmbH 
Feldstrasse 1a 
85716 Unterschleissheim 
Saksamaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
PG 600, süstelahuse pulber ja lahusti 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Iga manustamiskõlblikuks muudetud 5 ml annus sisaldab: 
 
Toimeaine(d): 
Kooriongonadotropiini (hCG e inimese kooriongonadotropiin):   200 RÜ, 
Seerumgonadotropiini eCG (PMSG e tiine mära seerumgonadotropiin):  400 RÜ. 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Nooremised: suguküpsuse esilekutsumine ja inna sünkroniseerimine. 
Emised: esimese ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseeriminer võõrutusjärgselt (0...2. 
võõrutusjärgsel päeval). 
Võõrutusjärgse innatuse ravi (11…12. võõrutusjärgsel päeval). 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõigi valguliste preparaatidega , võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Selliste sümptomite 
ilmnemisel manustada adrenaliini või glükokortikosteroide. 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
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7. LOOMALIIGID 
 
Siga (emised ja nooremised). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Süstida üks annus (5 ml) looma kohta intramuskulaarselt või subkutaanselt kõrva taha. 
Üks annus 5 ml lahustatud preparaati sisaldab 400 RÜ eCG-d (PMSG) ja 200 RÜ hCG-d. 
 
Lahustada lüofiliseeritud hormoon 1-annuselisest või 5-annuselisest viaalist vastavalt 5 mlvõi 25 ml 
lahustiga. Manustada 1 annus (5 ml) looma kohta intramuskulaarselt või subkutaanselt kõrva taha. 
 
Mitte manustada ravimit nahaalusesse rasvkoesse. 
 
Nooremised 

- Inna esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks 6…7-kuustel nooremistel kehamassiga vähemalt 
85 kg manustada üks annus PG 600 subkutaanselt või intramuskulaarselt kõrva taha. 

- Juhul kui suguküpsuse esilekutsumine ebaõnnestus ning suguküpsus ei ole saabunud 
nooremiste 8…10- kuuseks saamisel, manustada üks annus PG 600 subkutaanselt või 
intramuskulaarselt kõrva taha 

 
Emised 

- Esimese võõrutusjärgse ovulatsiooni esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks manustada üks 
annus PG 600 subkutaanselt või intramuskulaarselt kõrva taha 0...2. võõrutusjärgsel päeval. 

- Võõrutusjärgse innatuse raviks manustada üks annus PG 600 subkutaanselt või 
intramuskulaarselt kõrva taha 11...12. võõrutusjärgsel päeval. 

 
Ind ilmneb tavaliselt 3...6 päeva pärast manustamist. 
Nooremised/emised seemendada või paaritada kultidega. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Vt punkt „Annustamine loomaliigiti, manustamisteed) ja –meetod. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. 
Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist temperatuuril 2 °C...8 °C 24 tundi. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Nagu kõigi valguliste preparaatidega, võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Selliste sümptomite 
ilmnemisel manustada adrenaliini või glükokortikosteroide. Süstimisel tuleb järgida aseptika nõudeid. 
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Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 

 
Ehkki PG 600 sisaldab eCG (PMSG) ja hCG piiratud kogustes, võivad need muuta gonaadide talitlust 
inimesel. 
Ravimit tuleb manustada ettevaatusega, et vältida enesele süstimist. 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
Juhuslikul nahale sattumisel pesta seebi ja veega. 
 
Tiinuse ja laktatsioon 
Mitte manustada tiinetele loomadele. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need 

meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Aprill 2018 
 
15. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
 


