PAKENDI INFOLEHTPAKENDI INFOLEHT
Malaseb
Šampoon koertele ja kassidele
1.

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Müügiloa hoidja:
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
7171 Uldum
Taani
Partii vabastamise eest vastutavad tootjad:
Genera Inc.
Svetonedeljska cesta 2
Kalinovica
10436 Rakov Potok
Horvaatia

2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Malaseb, šampoon koertele ja kassidele

3.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS
1 ml sisaldab:
Toimeained:
Kloorheksidiindiglükonaat
20 mg, mis on võrdne 11,26 mg kloorheksidiiniga
Mikonasoolnitraat
20 mg, mis on võrdne 17,37 mg mikonasooliga
Abiained:
Metüülkloroisotiasolinoon
Metüülisotiasolinoon
Naatriumbensoaat

0,0075 mg
0,0025 mg
1,25 mg

Preparaat on läbipaistev või veidi hägune helekollane kuni helepruun vedelik.
4.

NÄIDUSTUS(ED)
Koer: Malassezia pachydermatis’e ja Staphylococcus intermedius’ega põhjustatud
seborröadermatiidi raviks ja kontrolli all hoidmiseks.
Kass: Microsporum canis’est tingitud pügaraia ravi toetava vahendina koos griseofulviiniga.

5.

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

KÕRVALTOIMED
Eelkõige võib ravi järel tekkida mööduv sügelev ja/või punetav reaktsioon atoopiaga koertel või
allergiliste nahahaigustega kassidel.
Väga harvadel juhtudel võib koertel ja kassidel ravi järel tekkida nahareaktsioon (sügelemine,
punetus).
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.

LOOMALIIGID
Koer ja kass.

8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD
Koerad:
Üldreeglina soovitatakse šampooni kasutada kaks korda nädalas kuni sümptomite taandumiseni
ja seejärel haiguse kontrolli all hoidmiseks üks kord nädalas või vastavalt vajadusele.
Kassid:
Peske šampooniga kaks korda nädalas vähemalt seni, kuni karvkatte harjamisel saadud külvid
on M.canis’e suhtes negatiivsed. Raviperioodi maksimaalne pikkus ei tohi ületada 16 nädalat.
Sõltuvalt kassi karvkatte pikkusest ja tüübist peab kaaluma, kas seda on vaja enne ravi pügada.

9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS
Tehke loom puhta veega korralikult märjaks. Kandke Malaseb šampoon mitmesse kohta looma
nahale ja masseerige see karvkattesse. Kasutage šampooni piisavas koguses, et karvadele ja
nahale tekiks vahukiht. Veenduge, et šampoon on kantud ka suu ümbrusse, saba alla ja
varvaste vahele. Laske šampoonil toimida 10 minutit, seejärel loputage šampoon puhta
veega maha ja laske loomal kuivada soojas tuuletõmbusevabas keskkonnas. 250 ml
pudelist šampoonist jätkub karva paksusest sõltuvalt 15 kg koerale näiteks ligikaudu 8…16
korraks, 25 kg koerale 5...10 korraks või kassile 25 korraks.

10.

KEELUAEG
Ei rakendata.

11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 3 kuud.
Pakendi esmakordsel avamisel tuleb pakendi infolehel märgitud kõlblikkusaja põhjal välja
arvutada kuupäev, millal pakendisse jäänud kasutamata ravim tuleb hävitada. Kõlblikkusaja
lõpu kuupäev tuleb märkida etiketil selleks ette nähtud kohta.

12.

ERIHOIATUSED
Erihoiatused iga loomaliigi kohta:
Kassid: Pügaraia ravimisel tohib Malaseb šampooni kasutada ainult koos griseofulviiniga.
Kassi šampooniga pesemisel võib esialgu intensiivistuda M. canis’e isoleerimine karvkatte
harjamisel saadud külvides.
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Koerad ja kassid: Infektsiooni taastekkimise vältimiseks tuleb rakendada sobivad tõrjemeetmeid
looma keskkonnas (nt. koeraruumide ja asemete puhastamine ja desinfitseerimine).
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid
antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:
Juhuslikul silma sattumisel loputada rohke veega.
Ärge laske loomal ennast šampooni kasutamise ja loputamise ajal ega enne kuivamist lakkuda.
Looma pesemisel tuleb jälgida, et šampoon ei satuks looma ninna ega suhu ja loom ei hingaks
seda sisse.
Kutsikad ja kassipojad ei tohi imetavate emasloomadega ravi järel kokku puutuda enne
karvkatte kuivamist.
Kassid: Nii kasutustingimustes kui ka laboris tehtud katsed on näidanud, et Malaseb šampooni
kasutamisel kaks korda nädalas kaob või väheneb keskkonna saastumine M. canis'ega. Neis
uuringutes manustati kogu raviperioodi jooksul samaaegselt pidevalt griseofulviini ja nii
kliiniline paranemine kui ka keskkonna saastumise vähenemine oli tõhusam kui ainult
griseofulviini kasutamisel.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:Inimesed, kes on ülitundlikud
kloorheksidiini, mikonasooli või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes, peaksid kokkupuudet
veterinaarravimiga vältima.
See preparaat võib põhjustada silmade ärritust. Vältida kokkupuudet silmadega. Juhuslikul
silma sattumisel loputada rohke veega. Ärrituse püsimisel pidada nõu arstiga.
Vältida ravitud loomade liigset käsitsemist ja silitamist vahetult pärast ravi.
Kassil olev pügaraig on inimestele nakkav ja seetõttu on nakatunud kassi pügamisel ja
šampooniga pesemisel soovitatav kanda kaitsekindaid ning küünar- ja õlavarred kinni katta.
Kassi pesemisel šampooniga peske ja kuivatage käed õrnalt, et vältida pikaajalist kontakti
preparaadiga. Mitte pesta käsi harjaga.
Tiinus:
Malaseb šampooni ei tohi koos griseofulviiniga kasutada tiinetel kassidel, sest griseofulviini
kasutamine on tiinuse ajal vastunäidustatud.
13.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.

14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
Jaanuar 2021

15.

LISAINFO
Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis: keeratava polüpropüleenkorgiga 250 ml
polüetüleenpudel.
Malaseb® šampoon on toodetud Dermcare-Vet Pty Ltd, Australia – Malaseb® kaubamärgi
omaniku – litsentsi alusel. Euroopa Liidu patendi nr 0608308.
Retseptiravim.
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Lisaküsimuste tekkimisel selle veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja
kohaliku esindaja poole.
AS Dimedium, Eesti
+372 739 0660
info@dimedium.ee
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