
PAKENDI INFOLEHT 
Glucosum Vetoquinol, 400 mg/ml infusioonilahus 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: 

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 
66-400 Gorzów Wlkp. 
Poola  
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Glucosum Vetoquinol, 400 mg/ml infusioonilahus 
Glükoos 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1ml infusioonilahust sisaldab: 
Toimeaine: 
Glükoosi (monohüdraadina) ...............400mg 
 
Abiained:: 
Süstevesi kuni 1,0 ml. 
 
Selge, kollakas lahus. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Energiavaeguse, sealhulgas hüpoglükeemia ja kliinilise ketoosi raviks. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Hüperglükeemia, liigne hüdratsioon, hüpotooniline dehüdratsioon. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Hüpertooniline glükoosilahus võib ärritada perifeerseid veene, põhjustades paikset tromboosset 
põletikku. Kui preparaati manustatakse ainsa vedelikuna, võib see viia vee ja elektrolüütide tasakaalu 
häirumiseni, sealhulgas hüpokaleemia, hüpofosfateemia ja hüpomagneseemia tekkimiseni. Suurte 
annuste pikaajaline või kiire manustamine võib suurendada diureesi ja tekitada dehüdratsiooni. 
 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
 
 



 

7. LOOMALIIGID 
 
Veis, hobune, lammas, kits, siga, koer ja kass. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Ainult intravenoosseks manustamiseks.  
Preparaati tuleb manustada aeglaselt 0,5 g glükoosi 1 kg kehamassi kohta tunnis. 
Veised, hobused: 100…125 g glükoosi, mis vastab 250…312,5 ml preparaadile. 
 
Lambad, kitsed, sead: 12,5…25 g glükoosi, mis vastab 31…62,5 ml preparaadile. 
 
Põrsad, koerad, kassid: 1,25…7,5 g glükoosi, mis vastab 3…19 ml preparaadile. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Enne manustamist tuleb preparaat soojendada kehatemperatuurini! 
Ravim ei sisalda antimikroobset säilitusainet. Kasutamata jäänud pakendi sisu tuleb ära visata. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: veis, hobune, lammas, kits, siga: 0 päeva. 
Piimale: 0 päeva. 
Koer, kass: ei rakendata. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.  
Hoida pudel tihedalt suletuna. 
Mitte lasta külmuda.  
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast „EXP“. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.  
 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.  
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel: 
40% glükoosi lahus põhjustab kudedes ärritust, seega tuleks vältida ekstravenoosset manustamist. 
Preparaati tuleb eelnevalt soojendada kehatemperatuurini ja seejärel manustada aeglaselt 
intravenoosselt.  
Tugevalt hüpertooniliste lahuste kasutamine dehüdreerunud loomadel suurendab koe dehüdratsiooni, 
mis on tingitud rakusisese vedeliku liikumisest rakkudevahelisse ruumi. 
 
Kasutamine tiinuse, laktatsiooni perioodil: 
Ei ole kirjeldatud vastunäidustusi glükoosi kasutamiseks tiinuse ja imetamise ajal. Glükoos läbib 
platsentaarbarjääri ja jõuab loote plasmasse väiksemas kontsentratsioonis, kui see on emaloomal. 
Emalooma vereplasma glükoosi ja platsentast läbi läinud glükoosi kontsentratsioonide vahel on 
lineaarne sõltuvus. 



 

Üleannustamine: 
Üleannustamine võib põhjustada hüperglükeemiat ja osmootset diureesi. Kui glükoosi 
kontsentratsioon veistel ületab väärtuse 6,5 mmol/l ja lihtmaolistel loomadel 11 mmol/l, ületatakse 
„neerulävi“ ja selle tagajärjel tekib glükosuuria. 
 
Sobimatus: 
Preparaat ei sobi kokku aminofülliini, lahustuvate barbituraatide, erütromütsiini, hüdrokortisooni, 
varfariini, kanamütsiini, lahustuvate sulfoonamiidide ja vitamiin B12-ga. 
 
 
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. 
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Mai 2015 
 
 
15. LISAINFO  
 
Pakendid: 
250 ml klaaspudel. 
500 ml polüpropüleenpudel. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Tel:  800 9000 
 


