
SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
KOMBINEERITUD PAKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT 

500 ml, 1 l, 2,5 l või 5 l pudel 
 
 

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 

 
Müügiloa hoidja: 
Ceva Santé Animale 
10 avenue de La Ballastière 
33500 Libourne 
Prantsusmaa 
 
Partii vabastamise eest vastutavad tootjad: 
Ceva Santé Animale 
Boulevard de la Communication 
Zone Autoroutière 
53950 Louverné 
Prantsusmaa 
 
või 
 
Ceva Santé Animale 
Zone Industrielle Très le Bois 
22603 Loudéac 
Prantsusmaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Pracetam, 400 mg/ml lahus joogivees manustamiseks sigadele 
Paratsetamool 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks ml sisaldab 
 
Toimeained: 
paratsetamool  ...........................................................................................  400 mg 
 
 
4. RAVIMVORM 
 
Lahus joogivees manustamiseks. 
Läbipaistev viskoosne roosa lahus. 
 
 
5.  PAKENDI SUURUS(ED) 



500 ml pudel 
1 l pudel 
2,5 l pudel 
5 l pudel 
 
 
6.  NÄIDUSTUS(ED) 
 
Siga 
Hingamisteede haigustega kaasneva palaviku sümptomaatiline ravi, vajadusel kombinatsioonis sobiva 
infektsioonivastase raviga. 
 
 
7. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. 
Mitte kasutada tõsise maksakahjustusega loomadel. 
Mitte kasutada tõsise neerukahjustusega loomadel. Vt ka lõik „Koostoimed teiste ravimitega ja muud 
koostoimed”. 
Mitte kasutada vedelikupuuduse või hüpovoleemiaga loomadel. 
 
 
8. KÕRVALTOIMED 
 
Harvadel juhtudel võib ravimi manustamisega kaasneda mööduv väljaheite pehmenemine ning 
vastavad sümptomid võivad püsima jääda kuni kaheksaks päevaks pärast ravimi manustamise 
lõpetamist. See ei mõjuta loomade üldseisundit ja taandub ilma ravita. 
 
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 10 000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-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. 
 
 
9. LOOMALIIGID 
 
Siga. 
 
 
10. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Joogivees manustamiseks. 
 
30 mg paratsetamooli 1 kg kehamassi kohta päevas 5 järjestikusel päeval, suukaudselt joogivees 
manustatuna, see vastab 0,75 ml suukaudsele lahusele 10 kg kehamassi kohta päevas, manustatuna 5 
järjestikusel päeval. 
 
Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks 
tuleb toimeaine kontsentratsiooni joogivees vastavalt kohandada. 



Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida 
alaannustamist. 
 
 
11. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Soovitused lahustamiseks 
Esmalt valage mahutisse lõpliku lahuse valmistamiseks vajalik kogus vett. 
Seejärel lisage ravim, samal ajal lahust segades. 
Lahus on soovitatav valmistada toatemperatuuril oleva veega (20 °C…25 °C). 
25 °C vee suurim kontsentratsioonipiir on 40 ml ravimit liitri joogilahuse kohta. 
 
Ravimi manustamisel joogivee dosaatori abil reguleerige joogivee dosaator 3 kuni 5%-le. Ärge valige 
3%-st väiksemat mahtu. 
Iga 24 tunni möödudes tuleb valmistada värske lahus. Kogu raviperioodi vältel peab ravimit sisaldav 
joogivesi olema loomadele ainus joogivee allikas. 
 
 
12. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva. 
 
 
13. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
 
14. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Vähenenud veetarbimisega ja/või halvas üldseisundis loomi tuleb ravida parenteraalselt. 
Kombineeritud viirusliku ja bakteriaalse etioloogiaga haigestumise korral tuleb samal ajal rakendada 
ka sobivat infektsioonivastast ravi. 
Veterinaarravimi palavikku alandavat toimet võib eeldada 12-24 tunni jooksul pärast ravi alustamist. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ei rakendata. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Ravim võib põhjustada ülitundlikkusreaktsioone (allergiat). Inimesed, kes on paratsetamooli või 
ravimi ükskõik millise abiaine suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. 
Ravim võib põhjustada naha- ja silmade ärritust. Ravimi käsitsemisel kanda sobivat kaitseriietust, 
kindaid, kaitseprille ja maski. Ravimi sattumisel nahale või silma loputada kohe rohke veega. 
Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole ning näidata pakendi infolehte. 
Ravim võib allaneelamisel olla kahjulik. Ravimi juhuslikul allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti 
poole. 
Ravimi kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 
Pärast ravimi kasutamist pesta käed. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Vältida nefrotoksilise toimega ravimite samaaegset manustamist. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Pärast soovitatud annusest viis korda suuremate paratsetamooli annuste manustamist võib mõnikord 
tekkida tahkeid osiseid sisaldav vedel väljaheide. Looma üldseisundile see mõju ei avalda. 



Juhuslikul üleannustamisel saab kasutada N-atsetüültsüsteiini. 
Liigne üleannustamine võib põhjustada maksatoksilisust. 
 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Laboratoorsed uuringud rottidel ei ole terapeutilise annuse korral näidanud teratogeenset ega 
fetotoksilist toimet. Ravimi manustamisel soovitatud annusest kolm korda suuremas annuses ei 
täheldatud tiinuse või laktatsiooni ajal kahjulikke toimeid. Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni 
ajal. 
 
Sobimatus 
Ravimi füüsikalist ja keemilist kokkusobivust on tõestatud amoksitsilliini, sulfadiasiini/trimetoprimi, 
doksütsükliini, tülosiini, tetratsükliini ja kolistiiniga. 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
 
15. 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. 
 
 
16. PAKENDI MÄRGISTUSE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Aprill 2021 
 
 
17. LISAINFO 
 
500 ml pudel    
1-liitrine pudel.     
2,5-liitrine pudel.   
5-liitrine pudel.   
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Tel: 800 9000 
E-post: zoovet@zoovet.ee 
 
 
18.   MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI 
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD 
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. 
 
 
19.   MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS” 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 



20.  KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP: 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud. 
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: 24 tundi. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale. 
Pärast esmast avamist kasutada kuni … 
 
 
21. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EE 1986 
 
22. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER 
 
Lot: 
 


