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PAKENDI INFOLEHT 
Carprodolor, 50 mg/ml süstelahus veistele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja:  
Le Vet. Beheer B.V. 
Wilgenweg 7 
3421 TV Oudewater 
Holland 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Produlab Pharma B.V. 
Forellenweg 16 
4941 SJ Raamsdonksveer 
Holland 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Carprodolor, 50 mg/ml süstelahus veistele 
karprofeen 
 
 
3. TOIMEAINETE JA  ABIAINETE SISALDUS 
 
1 ml sisaldab:  
 
Toimeaine:  
Karprofeen    50 mg  
 
Abiained:  
Etanool 96% 0,1 ml 
 
Selge, hele õlgkollane lahus. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Ravim on näidustatud antimikrobiaalse ravi lisana veistel ägeda infektsioosse respiratoorhaiguse ja 
ägeda mastiidi kliiniliste nähtude vähendamiseks. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.  
Mitte kasutada südame-, maksa- või neeruhaigusega loomadel.  
Mitte kasutada loomadel, kellel esinevad mao-soole haavandid või verejooks.  
Mitte kasutada, kui on tõendeid vere vormelementide düskraasia tunnuseid. 
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6. KÕRVALTOIMED 
 
Uuringud veistel on näidanud, et süstekohal võib väga harvadel juhtudel tekkida mööduv paikne 
reaktsioon. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud) 
 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Veis. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Ravimit tuleb manustada ühekordse subkutaanse või intravenoosse süstena annuses 1,4 mg 
karprofeeni/kg kehamassi kohta (1 ml/35 kg), vajaduse korral koos sobiva antibiootikumiraviga. 
Viaali korki tohib läbistada kuni 20 korda. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Puuduvad. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 21 päeva.  
Piimale: 0 tundi. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas. 
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil ja viaalil.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
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12. ERIHOIATUSED 
 
Ei ole. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Potentsiaalse neerutoksilisuse tõttu tuleks ravimi kasutamist veetustunud, hüpovoleemilistel või liiga 
madala vererõhuga loomadel vältida. Vältima peab kasutamist koos potentsiaalselt neerutoksiliste 
ravimitega.  
 
Ettenähtud annust või ravi kestvust ei tohi ületada.  
 
Mitte manustada samaaegselt teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega (NSAID) või 24 tunni 
jooksul enne või pärast nende kasutamist. 
 
Kuna NSAID-ide kasutamisega võivad kaasneda seedetrakti või neerude häired, peaks kaaluma 
vedelikteraapia kaasamist, eriti ägeda mastiidi ravimisel. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
Nagu ka teistel NSAID-idel, on karprofeenil laboratoorsetes uuringutes ilmnenud fotosensibiliseeriv 
(valguse suhtes tundlikuks muutumine) potentsiaal.  
Vältida ravimi sattumist nahale ja silma. Kui see juhtub, pesta ravimiga kokkupuutunud piirkonda 
koheselt. Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. 
 
Vältida juhuslikku süstimist iseendale. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult 
arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
 
Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
Tiinete veistega tehtud spetsiifiliste uuringute  puudumise tõttu kasutada ainult vastavalt vastutava 
loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
Karprofeenil ei ole olulisi koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Kliinilistes uuringutes veistega 
kasutati nelja erineva klassi antibiootikume – makroliide, tetratsükliine, tsefalosporiine ja potentseeritud 
penitsilliine – teadaoleva koostoimete ilmnemiseta. Siiski ei peaks karprofeeni, nagu ka teisi NSAID-e, 
manustama samaaegselt teiste NSAID-ide või glükokortikoidide klassi kuuluvate ravimitega. Kui 
karprofeeni manustatakse üheaegselt antikoagulandiga, peab looma hoolikalt jälgima.  
NSAID-id seonduvad tugevalt plasmaproteiinidega ja kuna nad võivad teiste tugevalt seonduvate 
ravimitega konkureerida, võib nende üheaegselt manustamisel olla toksiline toime. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel  
Kliinilistes uuringutes kuni 5-kordse soovitatava annuse intravenoossel ja subkutaansel manustamisel 
kõrvaltoimeid ei täheldatud.  
 
Karprofeenile spetsiifilist antidooti ei ole ja üleannustamisel tuleb rakendada tavapärast NSAID-ide 
üleannustamisel kasutatavat toetavat ravi. 
 
 
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 
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September 2018 
 
 
15. LISAINFO  
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 


