
PAKENDI INFOLEHT 
Imochem, 85 mg/ml süstelahus veistele ja koertele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMPARTII VABASTAMISE 

EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS  
Vanapere tee 14, Püünsi  
Viimsi vald,  
Harju maakond 74013  
Eesti  
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS  
 
Imochem, 85 mg/ml süstelahus veistele ja koertele 
imidokarb 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Imidokarb 85 mg (vastab 121 mg imidokarb dipropionaadile) 
 
Abiained: 
Propioonhape  
Süstevesi 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED)  
 
Veis 
Babesioosi, anaplasmoosi ning nende seganakkuste ennetamine ja ravi. 
 
Koer 
Babesioosi ennetamine ja ravi. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED  
 
Mitte manustada intravenoosselt. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED  
 
Loomadel võib esineda seedetrakti talitluse häireid (oksendamist, koolikuid, suurenenud süljeeritust), 
neuromuskulaarseid häireid (värinaid, krampe), samuti muid üldisemaid sümptomeid 
(ülekuumenemist, higistamist ja kurnatust). 
 
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, koer. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD  
 
Intramuskulaarseks või subkutaanseks manustamiseks. 
 
Veised 
Babesioos: manustada sügava intramuskulaarse (lihasesisese) või subkutaanse (nahaaluse) süstena 
kaela: 

- Ennetamiseks: 2,125 mg imidokarbi 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 2,5 ml 100 kg 
kehamassi kohta. 

- Raviks: 0,85 mg imidokarbi 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 1 ml 100 kg kehamassi 
kohta. Ühest süstist tavaliselt piisab. 

 
Anaplasmoos: 

- Raviks: 2,125 mg imidokarbi 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 2,5 ml 100 kg 
kehamassi kohta. 

 
Koerad 
Babesioos: manustada intramuskulaarselt või subkutaanselt: 

- Ennetamiseks: 4,25 mg imidokarbi 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 0,5 ml 10 kg 
kehamassi kohta. Kaitseperiood kestab 4 – 6 nädalat. 

- Raviks: 2,125 mg imidokarbi 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,25 ml 10 kg kehamassi kohta. 
Ühest süstist tavaliselt piisab. 

 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS  
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass.  
 
 
10. KEELUAEG  
 
Veis 
Lihale ja söödavatele kudedele: 213 päeva. 
Piimale: 6 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED  
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale. 
 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 



12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Imidokarb on tugev koliinesteraasi inhibiitor. Annused varieeruvad sõltuvalt loomaliigist ja 
manustamise eesmärgist. Kõikidel juhtudel tuleb annus määrata täpselt vastavalt looma kehamassile. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Järgida täpselt soovitatud annuseid ja vältida samaaegset teiste algloomavastaste ainete manustamist.  
Suurimate soovitatud annuste manustamine võib olla valulik ja kutsuda loomadel esile enesekaitse 
reaktsiooni. Mõned koerad on selle valu suhtes eriti tundlikud. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Mitte käsitseda veterinaarravimit kui teil on soovitatud vältida kokkupuudet koliinesteraasi 
inhibeerivate ainetega. 
 
Peab olema ettevaatlik, et vältida juhuslikku süstimist iseendale. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale 
pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
 
Vältida ravimi kokkupuudet naha ja silmadega. Nahale või silma sattumisel pesta kohe veega. 
Veterinaarravimi käsitsemisel kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid (nt kummikindaid). 
 
Veterinaarravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.  
 
Pöörduda viivitamatult arsti poole, kui pärast veterinaarravimi kasutamist tekivad koliinesteraasi 
inhibeerimisele viitavad sümptomid. 
 
Pärast kasutamist pesta käed. 
 
Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil 
Uuringud laboriloomadega ei ole näidanud teratogeenset toimet. Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja 
laktatsiooni perioodil ei ole sihtloomaliikidel tõestatud. Tiinetel loomadel kasutada ainult vastavalt 
vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Ei ole teada. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Vt. lõiku 6. KÕRVALTOIMED. 
 
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. 
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV  
 
Detsember 2018 
 
 



15. LISAINFO  
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS 
Vanapere tee 14, Püünsi 
Viimsi vald, Harjumaa 74013, Eesti 
Tel.: +372 6 005 005 
E-mail: info@interchemie.ee 

 

 


