
 

PAKENDI INFOLEHT 
Vitamin AD3E bela-pharm, süstelahus hobustele, veistele, sigadele ja koertele 

 
 
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: 
Bela-Pharm GmbH & Co. KG 
Lohner Str. 19 
49377 Vechta 
Saksamaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Vitamin AD3E bela-pharm, süstelahus hobustele, veistele, sigadele ja koertele 
retinoolpalmitaat/kolekaltsiferool/α-tokoferoolatsetaat 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1 ml süstelahust sisaldab: 
 
Toimeained: 
Retinoolpalmitaat     176,47 mg (vastab 300 000 RÜ A-vitamiinile) 
Kolekaltsiferool     100,0 mg (vastab 100 000 RÜ D3-vitamiinile) 
α-tokoferoolatsetaat (E-vitamiin) 50,00 mg 
 
Abiained: 
Keskmise ahelaga triglütseriidid 
 
Selge, kollane lahus. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Vitamiinide A, D3 ja E puuduse ning sellest tingitud haigusseisundite ravi. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada toiduloomadel, kellel on piisav A-vitamiini varu, sest ravim võib akumuleeruda 
söödavates kudedes. 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Ei ole teada. 
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 
 
Hobune, veis, siga, koer. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Subkutaanseks (koer) või intramuskulaarseks (hobune, veis, siga, koer) manustamiseks. 
Seda veterinaarravimit ei tohi toiduloomadele subkutaanselt manustada.  
 
Hobune:  2…4 ml 
Varss:  0,4…1 ml 
Veis:   5 ml  
Vasikas:  2 ml 
Siga:   1 ml  
Põrsas (≤ 10 kg): 0,1…0,2 ml 
Võõrdepõrsas: 0,2…0,4 ml 
Koer  (≤ 10 kg): 0,05 ml 
Koer (11...20 kg): 0,08 – 0,12 ml 
Koer (21...30 kg): 0,15 – 0,2 ml 
Koer (31...50 kg): 0,3 ml 
 
Toiduloomadele tohib veterinaarravimit manustada ainult üks kord ja soovitatavat annust ei tohi 
ületada. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Vt lõik „Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod“. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele:  
Veis: 259 päeva. 
Siga: 194 päeva. 
Hobune: 250 päeva. 
 
Piimale: 120 tundi (5 päeva). 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 C. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Ei ole. 
 
 



 

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Juhusliku enesesüstimise korral ei saa välistada hüpervitaminoosi riski seoses A-vitamiiniga. Seetõttu 
tuleb ravimit manustada väga ettevaatlikult.  
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
A-vitamiini uuringud laboriloomadel on näidanud teratogeenset toimet. Seetõttu ei tohi seda 
veterinaarravimit käsitseda rasedad naised. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
On tõendeid A-vitamiini suurte annuste teratogeensest toimest inimestele ja laboriloomadele. 
Veterinaarravimi ohutus sihtloomaliikide tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole kindlaks tehtud. 
Seetõttu võib seda ravimit kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski hinnangule. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
A-vitamiini märkimisväärne üleannustamine võib põhjustada hüpervitaminoosi, mille sümptomiteks 
on uimasus, liikumishäired ja oksendamine. 
Üleannustamisel tiinetel loomadel, eriti tiinuse varases järgus, on täheldatud loote imendumise, 
surnultsündide ja väärarendite sagenemist. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
September 2021 
 
 
15. LISAINFO  
 
Pakendi suurused 
100 ml klaasviaalid 1, 6 või 12 kaupa pappkarbis.  
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 
Bela-Pharm GmbH & Co. KG 
Lohner Str. 19 
D- 49377 Vechta 
e-mail: info@bela-pharm.com 
Tel.: +49 4441 873 0 
 


