PAKENDI INFOLEHT
Dalmazin SYNCH
0,075 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele
1.

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Itaalia

2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Dalmazin SYNCH, 0,075 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele
d-kloprostenool

3.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS
Üks ml sisaldab:
Toimeaine:
d-kloprostenool……………………………….0,075 mg
(vastab d-naatriumkloprostenoolile.………0,079 mg)
Abiained:
klorokresool………………………………………..1 mg
Selge, värvitu lahus, nähtavate osakesteta.

4.

NÄIDUSTUSED
Ravim on näidustatud:
Lehmadel:
 Inna sünkroniseerimine või indutseerimine;
 Sünnituse esilekutsumine alates 270. tiinuspäevast;
 Munasarjade düsfunktsiooni ravi (püsiv kollakeha, luteaaltsüst);
 Kliinilise endometriidi ravi funktsionaalse kollakeha olemasolul ja püometra;
 Emaka hilise involutsiooni ravi;
 Abordi esilekutsumine kuni 150. tiinuspäevani;
 Mumifitseerunud loodete väljutamine.
Emistel:
 Sünnituse esilekutsumine alates 114. tiinuspäevast.
Märadel:
 Funktsionaalse kollakehaga luteolüüsi esilekutsumine.

5.

VASTUNÄIDUSTUSED
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Mitte manustada tiinetele emastele, kui eesmärgiks ei ole sünnituse esilekutsumine või
tiinuse katkestamine.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete
suhtes.
Mitte manustada loomadele, kellel esinevad südame-veresoonkonna, hingamisteede või
seedetrakti häired.
Mitte manustada sünnituse esilekutsumiseks emistele ja lehmadele, kellel kahtlustatakse
mehaanilisest takistusest põhjustatud rasket sünnitust või eeldatakse loote ebanormaalsest
asendist tulenevaid probleeme.
6.

KÕRVALTOIMED
Anaeroobne infektsioon esineb tavaliselt siis, kui anaeroobsed bakterid tungivad süstekohas
kudedesse. See kehtib eriti intramuskulaarse süstimise ning eriti lehmade kohta. Anaeroobse
infektsiooni korral on tüüpilisteks paikseteks reaktsioonideks turse ning ragisemine
süstekohas. Ravimit sünnituse esilekutsumiseks kasutades võivad olenevalt süstimise ajast
sageneda päramiste peetuste juhud.
Pärast poegimist emistel esinevad käitumuslikud muutused on sarnased muutustega, mis
esinevad loomulikul poegimisel ning tavaliselt lakkavad ühe tunni möödudes.
Kõrvaltoimete hulka kuuluvad hobustel higistamine (esineb 20 minuti jooksul süstimisest),
kiirenenud hingamis- ja südamelöögisagedus, märgid ebamugavustundest kõhus, vesine
kõhulahtisus ja depressioon võivad esineda, kui manustatud on erakordselt suuri annuseid.
Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja mööduvad.
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 tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi
infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

7.

LOOMALIIGID
Veis (lehmad), siga (emised) ja hobune (märad).

8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD
Ainult intramuskulaarseks manustamiseks.

LEHMAD
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Manustada üks annus (2 ml) ravimit looma kohta (vastab 150 µg d-kloprostenoolile ühe
looma kohta):
-

Inna esilekutsumine (samuti lehmadel, kellel esinevad nõrga või vaikiva inna
tunnused). Manustada üks annus ravimit pärast kollakeha olemasolu tuvastamist (6.-18.
innatsükli päev). Ind tekib tavaliselt 48-60 tunni möödudes. 72-96 tundi pärast süsti
jätkata seemendamisega. Kui ind pole tuvastatav, on tarvis korrata ravimi manustamist
11 päeva pärast esimest süsti.

-

Inna sünkroniseerimine. Manustada üks annus ravimit kahel korral (11 päevase
intervalliga). Jätkata kahe kunstliku seemendamisega 72 ja 96 tundi pärast teist süstimist.
D-kloprostenooli võib kasutada ovulatsiooni sünkroniseerimise protokollides (Ovsynchi
protokollid) koos GnRH-ga, progesterooniga või ilma selleta. Vastutav veterinaar valib
sobiva protokolli, tuginedes otsuse langetamisel ravi eesmärgile ning karja ja loomade
eripärale. Kasutada võib järgmisi protokolle:
Normaalse innatsükliga lehmadel:
- Päev 0: süstida GnRH (või analoogset hormooni).
- Päev 7: süstida d-kloprostenooli (üks annus).
- Päev 9: süstida GnRH (või analoogset hormooni).
- Seemendada kunstlikult 16-24 tunni möödudes.
Teise võimalusena normaalse innatsükliga või innatsüklita lehmadel ja mullikatel:
- Päev 0: sisestada emakasisene seade progesterooni manustamiseks ning süstida
GnRH-d (või analoogset hormooni).
- Päev 7: eemaldada emakasisene seade ning süstida d-kloprostenooli (üks annus).
- Päev 9: süstida GnRH (või analoogset hormooni).
- Seemendada kunstlikult 16-24 tunni möödudes.

-

Sünnituse esilekutsumine. Manustada üks annus ravimit. Sünnitus algab tavaliselt 3060 tundi pärast süstimist.

-

Munasarjade düsfunktsiooni korral (püsiv kollakeha, luteaaltsüst). Kui kollakeha on
tuvastatav, manustada üks annus ravimit ning seemendada esimese inna ajal pärast
süstimist. Kui ind pole tuvastatav, teostada täiendav günekoloogiline läbivaatus ning
korrata süstimist 11 päeva pärast esimest annust. Seemendada 72-96 tundi pärast
süstimist.

-

Kliinilise endometriidi korral funktsionaalse kollakeha olemasolul, püometra
korral. Manustada üks annus ravimit. Kui on tarvis, korrata ravi 10 päeva möödudes.

-

Hiline emaka involutsioon. Manustada üks annus ravimit ning vajadusel korrata ravi
üks või kaks korda järjest 24 tunnise intervalliga.

-

Abordi esilekutsumine. Manustada üks annus ravimit esimeses tiinuse pooles.

3/6

-

Mumifitseerunud loode. Loote väljutamine algab 3-4 päeva pärast ühe ravimannuse
manustamist.

MÄRAD
Luteolüüsi esilekutsumiseks funktsionaalse kollakehaga märadel süstida kohtaks kord 1 ml
ravimit (võrdväärne 75 µg d-kloprostenooliga).
EMISED
Sünnituse esilekutsumiseks emistel manustada pärast tiinuse 114. päeva intramuskulaarselt 1
ml veterinaarravimit, mis on võrdväärne 75 mikrogrammi d-kloprostenooliga looma kohta.
Süstimist võib korrata 6 tunni möödudes.
Viaali kummist korki saab ohutult läbi torgata kuni 20 korda. 100 ml viaalide tarbeks tuleks
kasutada automaatset süstlaseadet või sobivat väljavoolunõela, et vältida korgi liigset
läbitorkamist.
9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS
Puuduvad.

10.

KEELUAJAD
Veised
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva
Piimale: 0 tundi
Sead
Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev
Hobused
Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva
Piimale: 0 tundi

11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida viaali välispakendis valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja konteineri
etiketil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Konteineri avamisel tuleb pakendi infolehel toodud kõlblikkusaja põhjal välja arvutada
kuupäev, millal pakendisse jäänud kasutamata ravim tuleb hävitada. Kõlblikkusaja lõpu
kuupäev kirjutada etiketil olevasse lünka.

12.

ERIHOIATUSED
Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Lehmade reageerimine sünkroniseerimise protokollile pole ühtlane ei erinevate karjade ega
ka sama karja erinevate isendite vahel ning võib olla varieeruv sõltuvalt looma
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füsioloogilisest seisundist ravi ajal (kollakeha tundlikkus ning funktsionaalne seisund,
vanus, füüsiline seisund, poegimisintervalli pikkus jne).
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Sünnituse ja abordi esilekutsumine võib suurendada tüsistuste, päramiste peetuse, loote
surma ja metriidi riski.
Anaeroobsete infektsioonide, mis võivad olla seotud prostaglandiinide farmakoloogiliste
omadustega, riski vähendamiseks tuleb hoolikalt vältida süstimist läbi saastunud
nahapiirkondade. Puhastada ja desinfitseerida süstekohad enne ravimi manustamist
põhjalikult.
Inna esilekutsumisel lehmadel on alates teisest süstimisele järgnevast päevast vajalik inna
tuvastamine.
Sünnituse esilekutsumine emistel enne tiinuse 114. päeva võib suurendada riski loote
surnultsünniks ning vajadust manuaalsele abile poegimisel.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
F2α-tüüpi prostaglandiinid võivad imenduda läbi naha ja põhjustada bronhospasmi või
raseduse katkemist.
Rasedad või fertiilses eas naised, astmaatikud ja bronhiaalsete või muude
hingamisprobleemidega inimesed peaksid vältima kokkupuudet antud ravimiga või kandma
ravimit manustades ühekordselt kasutatavaid kaitsekindaid. Ravimi käsitsemisel tuleb olla
ettevaatlik, et vältida iseendale süstimist või kokkupuudet nahaga.
Juhuslikult nahale sattunud ravim tuleb kohe seebi ja veega maha pesta.
Kui juhuslikul ravimi sissehingamisel või iseendale süstimisel esineb õhupuudus, pöörduda
arsti poole ning näidata arstile pakendi infolehte või etiketti.
Tiinus ja laktatsioon
Mitte manustada tiinetele loomadele, kui eesmärgiks pole tiinuse katkestamine. Ravimit
võib laktatsiooni perioodil ohutult kasutada.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ravimit mitte manustada koos mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega, sest need
pärsivad endogeensete prostaglandiinide sünteesi. Teiste oksütotsiini preparaatide aktiivsus
võib pärast ravimi manustamist suureneda.
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ületades terapeutilist annust 10 korda, ei ole lehmadel ega emistel täheldatud kõrvaltoimete
esinemist.
Üldiselt võib suur üleannus põhjustada järgnevaid sümptomeid: kiirenenud pulss ja
hingamine, bronhokonstriktsioon (hingamisteede ahenemine), kõrgem kehatemperatuur,
suurenenud vedela väljaheite ning uriini kogus, süljevoolus ning oksendamine. Kuna ühtegi
spetsiifilist vastumürki pole tuvastatud, on üleannuse korral soovituslik rakendada
sümptomaatilist ravi. Üleannus ei kiirenda kollakeha taandumist.
Ületades terapeutilist annust 3 korda, täheldati märadel mõõdukat higistamist ning pehmeid
väljaheiteid.
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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 veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need
meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
Juuli 2021

15.

LISAINFO
Pakendi suurused:
Karp 15 viaaliga, viaali maht 2 ml
Karp 60 viaaliga, viaali maht 2 ml
Karp ühe viaaliga, viaali maht 10 ml
Karp ühe viaaliga, viaali maht 20 ml
Karp ühe HDPE konteineriga, konteineri maht 100 ml
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.
AS Dimedium
Roheline 9
Tähtvere
61410 Tartu
Eesti
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