
PAKENDI INFOLEHT 
Intermec Drench, 0,8 mg/ml suukaudne lahus lammastele 

 
 
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: 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS  
Vanapere tee 14, Püünsi  
Viimsi vald,  
Harju maakond 74013  
Eesti  
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS  
 
Intermec Drench, 0,8 mg/ml suukaudne lahus lammastele 
ivermektiin 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Ivermektiin 0,8 mg 
 
Abiained: 
Bensüülalkohol (E1519) 31 mg  
 
Suukaudne lahus. 
Selge, värvitu lahus. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED)  
 
Järgmiste seedetrakti ümarusside, kopsuusside ja ninakiinide tõrjeks lammastel. 
 
Seedetrakti ümarussid: 
Haemonchus contortus (täiskasvanud, kolmanda kasvujärgu vastsed (L3), k.a soikevastsed ja neljanda 
kasvujärgu vastsed (L4)) 
Haemonchus placei (täiskasvanud) 
Ostertagia circumcincta (täiskasvanud, L3 vastsed, k.a soikevastsed ja L4 vastsed) 
Trichostrongylus axei (täiskasvanud ja L4 vastsed) 
Trichostrongylus colubriformis (täiskasvanud, L3 ja L4 vastsed) 
Trichostrongylus vitrinus (täiskasvanud ja L4 vastsed) 
Cooperia curticei (täiskasvanud ja L4 vastsed) 
Cooperia oncophora (täiskasvanud) 
Oesophagostomum columbianum (täiskasvanud, L3 ja L4 vastsed) 
Oesophagostomum venulosum (täiskasvanud) 
Nematodirus spp, k.a N. filicollis (täiskasvanud ja L4 vastsed) 
Nematodirus spathiger (täiskasvanud, L3 ja L4 vastsed) 
Nematodirus battus (täiskasvanud ja L3 vastsed) 
Strongyloides papillosus (täiskasvanud, L3 ja L4 vastsed) 
Trichuris ovis (täiskasvanud) 
Chabertia ovina (täiskasvanud, L3 ja L4 vastsed) 



Gaigeria pachyscelis (täiskasvanud, L3 ja L4 vastsed) 
 
Kopsuussid: 
Dictyocaulus filaria (täiskasvanud ja L4 vastsed) 
 
Ninakiinid: 
Oestrus ovis (kõik vastse kasvujärgud) 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED  
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust ivermektiini suhtes. 
Mittesihtloomaliigid (eriti koerad, kassid ja hobused) ei pruugi avermektiine hästi taluda. Surmaga 
lõppevatest tõsistest kõrvaltoimetest on teatatud koertel, eriti kollidel, vana-inglise lambakoertel ja 
nende sugulustõugudel ning ristanditel, lisaks ka kilpkonnadel. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED  
 
Mõned lambad võivad köhida vahetult pärast manustamist. See reaktsioon on mööduv ja 
kõrvaltoimeteta. 
 
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  
 
Lammas. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD  
 
Manustada ühekordse suukaudse annusena 0,2 mg ivermektiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 2,5 
ml ravimile 10 kg kehamassi kohta. 
Ravimit tuleb manustada sobiva annustamisvahendiga. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS  
 
Kui loomi ravitakse grupiviisiliselt, mitte eraldi, peaks ala- või üleannustamise vältimiseks loomad 
kehamassi alusel gruppidesse jagama ja ravimit vastavalt annustama. 
 
 
10. KEELUAEG  
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva. 
Piimale: ei ole lubatud kasutamiseks lammastel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. 
Mitte kasutada 28 päeva enne oodatavat poegimist nendel tiinetel lammastel, kelle piima kavatsetakse 
tarvitada inimtoiduks. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED  
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 



 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse 
väljakujunemiseks ning võivad tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist: 
− liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel; 
− alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest, ravimi 
annustamisveast või annustamisvahendi (kui on) puudulikust kalibreerimisest. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Liiga sage ja korduv kasutamine võib soodustada resistentsuse teket. Resistentsuse kujunemise 
vältimiseks on oluline manustada loomadele õige annus. Alaannustamise vältimiseks jagada loomad 
kehakaalu järgi rühmadesse ning ravida ühe rühma loomi annusega, mis vastab selle rühma kõige 
raskemale loomale. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Veterinaarravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 
Preparaat võib põhjustada ärritust, seetõttu tuleb vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Juhuslikul 
ravimi sattumisel nahale või silma, loputada piirkond kohe rohke veega. Ärrituse püsimisel pöörduda 
arsti poole. 
Pärast kasutamist pesta käed. 
 
Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil 
Mitte kasutada tiinetel piimalammastel 28 päeva jooksul enne poegimist. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Andmed puuduvad. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Lammastel, kellele manustati soovitatud annusest kaks korda suurem annus, ei täheldatud mingeid 
kõrvaltoimeid. 
 
Sobimatus  
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
Teised ettevaatusabinõud 
Vältimaks võimalikku kahjulikku toimet sõnniku- ja veeorganismidele, tuleb ravitud lambaid hoida 
eemal karjamaast vähemalt 24 tundi ning veekogudest vähemalt 7 päeva pärast ravimi manustamist. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL  
 
ÄÄRMISELT OHTLIK SÕNNIKU- JA VEEORGANISMIDELE. 
Mitte saastada pinnavett ega kraave ravimijääkide või tühjade pakenditega. 
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  
 
Jaanuar 2019 
 
 
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 
 


