
 

PAKENDI INFOLEHT 
Ovulike, 0,004 mg/ml süstelahus veistele, hobustele, küülikutele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 

Müügiloa hoidja: 
T.P. Whelehan Son & Co. Ltd. 
Bracetown Business Park 
Clonee 
Co. Meath 
Iirimaa 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
aniMedica GmbH 
Im Südfeld 9 
48308 Senden-Bösensell 
Saksamaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS  
 
Ovulike, 0,004 mg/ml süstelahus veistele, hobustele, küülikutele  
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks ml süstelahust sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Busereliin (busereliinatsetaadina) 0,004 mg/ml 
 
Abiaine(d): 
Bensüülalkohol (E1519)   20,0 mg/ml 
 
Selge, värvitu lahus. 
 
 
4. NÄIDUSTUSED 
 
Lehm 
Ovulatsiooni indutseerimine domineeriva folliikuliga lehmadel. 
Inna sünkroniseerimine ja ovulatsiooni indutseerimine. 
Munasarja follikulaartsüstide ravi. 
 
Mära 
Ovulatsiooni indutseerimine indlevatel märadel. 
Tiinestumise parandamine. 
 
Küülik 
Ovulatsiooni indutseerimine poegimisjärgse seemendamise ajal. 
Viljastumise parandamine. 
 
 
 
 



 

5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine suhtes. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Puuduvad.  
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 
 
Veis, hobune, küülik. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Intramuskulaarseks (veised, hobused, küülikud), intravenoosseks (hobused) või subkutaanseks 
(hobused, küülikud) manustamiseks. 
 

Loomaliigid / näidustus 
mg 
busereliini 

ml 
süstelahust 
Ovulike 

Lehm   
Ovulatsiooni indutseerimine domineeriva folliikuliga lehmadel 0,01 2,5 
Inna sünkroniseerimine ja ovulatsiooni indutseerimine, kui kasutada 
järgmiselt: 
busereliini manustamine (0-päev), millele järgneb PGF2α-ravi 7 päeva 
möödumisel (7. päev) ja teine busereliinravi 9 päeva möödumisel 
(9. päev). 

0,01 2,5 

Munasarja follikulaartsüstide raviks 0,02 5,0 
Mära   
Ovulatsiooni indutseerimine indlevatel märadel, manustades korduvalt 
12 tunniste intervallidega 

0,02...0,04 5...10 

Tiinestumise parandamine, manustades 8. kuni12. päeval pärast 
loomulikku paaritumist/seemendamist 

0,02...0,04 5...10 

Küülik   
Ovulatsiooni indutseerimine poegimisjärgseks seemendamiseks 0,0008 0,2 
Viljastumise parandamiseks 0,0008 0,2 

 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Puuduvad. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Veis, hobune, küülik 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva. 
 
Veis, hobune 
Piimale: 0 päeva. 



 

11.  SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Mitte lasta külmuda. 
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ravi selle GnRH analoogiga on ainult sümptomaatiline, viljakushäirete põhjused selle raviga ei kao. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Vältida ravimi sattumist nahale ja silma.  
Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada põhjalikult rohke veega.  
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta koheselt seebi ja veega, sest GnRH analoogid võivad 
imenduda läbi naha. 
Juhusliku ravimi iseendale süstimise vältimiseks tuleb ravimit manustada ettevaatlikult ning tagada, et 
loomad on õigesti fikseeritud ja manustamisnõel on kaetud kuni süstimise hetkeni.  
 
Fertiilses eas naised peavad preparaati käsitsema ettevaatusega selle potentsiaalse toime tõttu 
reproduktiivsusele.  
Rasedad ei tohi seda ravimit manustada.  
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
 
Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
Lubatud kasutada kogu tiinuse ajal ja laktatsiooni perioodil. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE HÄVITAMISEL  
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Aprill 2022 
 
 
15. LISAINFO 
 
Pappkarbis pakend 5 süsteviaaliga (I tüüpi klaas), igas 10 ml. 
Pakend 50 (10 x 5) süsteviaaliga (mitmikpakend). 
Pakend 100 (20 x 5) süsteviaaliga (mitmikpakend). 
Pakend 250 (50 x 5) süsteviaaliga (mitmikpakend). 
Pakend 500 (100 x 5) süsteviaaliga (mitmikpakend). 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Retseptiravim. 



 

 
Lisaküsimuste tekkimisel selle veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
 
AS Magnum Veterinaaria 
Vae 16, Laagri 
76401 Harjumaa 
Eesti Vabariik 
Tel. +372 6 501 920 
 
 
 
 


