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PAKENDI INFOLEHT 
Sedastop Vet, 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele 

 
 
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 Raamsdonkveer 
Holland 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Sedastop Vet, 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele 
atipamesoolvesinikkloriid 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1 ml süstelahust sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Atipamesoolvesinikkloriid 5 mg (vastab 4,27 mg atipamesoolile) 
 
Abiained: 
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)  1 mg 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Medetomidiini või deksmedetomidiini rahustava ja muude toimete lõpetamine koertel ja kassidel. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Kõrvaltoimeid esineb väga harva. Väga harva on täheldatud oksendamist või suurenenud süljeeritust, 
hingeldamist ja roojamist. Vähestel loomadel on täheldatud kiiresti mööduvat üliärksust ja 
tahhükardiat. 
 
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) 
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- 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. 
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Koer, kass. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Manustatakse intramuskulaarselt (lihasesiseselt, i.m.) või subkutaanselt (nahaalusi, s.c.).  
 
Koera Sedastop Vet`i annus milliliitrites on sama kui Sedastart Vet’i annus (mikrogrammides 
väljendatuna on Sedastop Vet`i annus võrreldes Sedastart Vet`i annusega viiekordne või 
deksmedetomidiini annusega võrreldes kümnekordne). 
 
Kassi Sedastop Vet`i annus milliliitrites on pool Sedastart Vet’i annusest (mikrogrammides 
väljendatuna on Sedastop Vet`i annus võrreldes Sedastart Vet’i annusega kahe- ja poolekordne või 
deksmedetomidiini annusega võrreldes viiekordne). 
 
Koer: Sedastart Vet annus Deksmedetomidiini annus Sedastop Vet annus 
 40 µg 1 kg kehamassi 

kohta 
20 µg 1 kg kehamassi 
kohta 

200 µg 1 kg kehamassi 
kohta 

 Vastab 0,4 ml 10 kg 
kehamassi kohta 

 Vastab 0,4 ml 10 kg 
kehamassi kohta 

    
Kass: Sedastart Vet annus Deksmedetomidiini annus Sedastop Vet annus 
 80 µg 1 kg kehamassi 

kohta 
40 µg 1 kg kehamassi 
kohta 

200 µg 1 kg kehamassi 
kohta 

 Vastab 0,4 ml 5 kg 
kehamassi kohta 

 Vastab 0,2 ml 5 kg 
kehamassi kohta 

    
Preparaati võib kasutada äratamisel ka siis, kui loom on uinutatud Sedastart Vet’i ja ketamiini või 
deksmedetomidiini ja ketamiini kombinatsiooniga. Annus on sama kui äratamisel pärast Sedastart 
Vet’i või deksmedetomidiini kasutamist ainsa ravimina. Atipamesooli ei tohi manustada enne 30…40 
minuti möödumist ketamiinisüstist. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Toime saabub kiiremini pärast intramuskulaarset manustamist. Annust võib vajadusel korrata. 
Sedastop Vet`i manustatakse 15...60 min pärast medetomidiini või deksmedetomidiini manustamist. 
Loom saavutab normaaloleku 5...10 minuti jooksul. 
Pärast Sedastop Vet`i manustamist looma häirida nii vähe kui võimalik. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Ei rakendata. 
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11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. 
Mitte hoida külmkapis, mitte lasta külmuda. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale.  
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Juhul kui medetomidiini või deksmedetomidiini manustati koos ketamiiniga ei tohi atipamesooli 
manustada enne 30…40 minuti möödumist ketamiinisüstist. Kui medetomidiini või 
deksmedetomidiini toime kõrvaldatakse varem, võib allesjääv ketamiini toime põhjustada krampe. 
Sedastop Vet`i ei tohi kasutada muude rahustavate ainete (nt atsepromasiini, diasepaami või 
opiaatide) toime kõrvaldamiseks. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
Vältida ravimi kokkupuudet naha või limaskestadega. Kui see siiski juhtub, tuleb nahka 
või limaskesta kohe veega loputada. 
 
 Tiinus ja laktatsioon 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutamine ei ole 
soovitatav tiinuse ja laktatsiooni ajal. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Mittespetsiifilised tsentraalsed stimulaatorid (nt 4-aminopüridiin) potentseerivad atipamesooli 
äratavat toimet. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Üleannustamine põhjustab ülierutuvust ja tahhükardiat. Need nähud on tavaliselt kerged ja mööduvad 
iseenesest mõne tunni jooksul ning seetõttu pole vastav ravi tavaliselt vajalik. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
 
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.  
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Märts 2019 
 
 
15. LISAINFO  
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 


