
 

  

PAKENDI INFOLEHT 
Menbutil, 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, hobustele, lammastele ja kitsedele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja: 
aniMedica GmbH 
Im Südfeld 9 
48308 Senden-Bösensell 
Saksamaa 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
aniMedica GmbH 
Im Südfeld 9 
48308 Senden-Bösensell 
Saksamaa 
 
Industrial Veterinaria, S.A. 
Esmeralda 19 
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona 
Hispaania 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Menbutil, 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, hobustele, lammastele ja kitsedele 
menbutoon 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Menbutoon    100,0 mg 
 
Abiained: 
Klorokresool   2,0 mg 
Naatriummetabisulfit (E223) 2,0 mg 
 
Selge, kergelt kollakas lahus. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Maksafunktsiooni ja seedekulgla töö stimuleerimine seedehäirete ja maksapuudulikkuse korral. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
Mitte kasutada südamehaigust põdevatel loomadel ega tiinuse lõppjärgus. 
 
 



  

6. KÕRVALTOIMED 
 
Pärast intravenoosset manustamist võib esineda suurenenud süljeeritust, pisaravoolu, lihasvärinaid, 
spontaanset urineerimist ja roojamist. 
Pärast intramuskulaarset manustamist võib tekkida reaktsioon süstekohas (turse, verejooks, nekroos 
(koekärbus)). 
Aeg-ajalt täheldatakse rahutust ja suurenenud hingamissagedust. 
Harvadel juhtudel võib esineda mööduvat lamama jäämist, eriti veistel ja kiire intravenoosse süstimise 
järgselt. 
Väga harvadel juhtudel võib tekkida anafülaksialaadseid reaktsioone (ülitundlikkusreaktsioone), mida 
tuleb ravida sümptomaatiliselt. 
 
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 10000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud) 
 
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, siga, hobune, lammas ja kits. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Vasikad (kuni 6-kuused), lambad, kitsed ja sead 
10 mg menbutooni ühe kg kehamassi kohta sügava intramuskulaarse või aeglase intravenoosse 
süstena; vastab 1 ml süstelahusele 10 kg kehamassi kohta. 
 
Veised 
5...7,5 mg menbutooni ühe kg kehamassi kohta aeglase intravenoosse süstena; vastab 1 ml 
süstelahusele 15...20 kg kehamassi kohta. 
 
Hobused 
2,5...5 mg menbutooni ühe kg kehamassi kohta aeglase intravenoosse süstena; vastab 1 ml 
süstelahusele 20...40 kg kehamassi kohta. 
 
Vajaduse korral võib ravimi manustamist 24 tunni pärast üks kord korrata. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Lõigus „Kõrvaltoimed“ kirjeldatud kõrvaltoimete ennetamiseks on soovitatav ravimi aeglane 
intravenoosne manustamine (süste ei tohi kesta alla ühe minuti).  
Intramuskulaarse manustamise korral ei ole ühte manustamiskohta soovitatav süstida rohkem kui 
20 ml. 
 
 
 
 



  

10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva. 
Piimale: 0 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget „Kõlblik 
kuni”. 
 
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Ei ole. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Lõigus „Kõrvaltoimed“ kirjeldatud kõrvaltoimete ennetamiseks on soovitatav ravimi aeglane 
intravenoosne manustamine (süste ei tohi kesta alla ühe minuti).  
Intramuskulaarse manustamise korral ei ole ühte manustamiskohta soovitatav süstida rohkem kui 
20 ml. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Ravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 
Juhuslik ravimi süstimine iseendale võib esile kutsuda ärritust. 
Inimesed, kes on menbutooni suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
 
Tiinus 
Mitte kasutada tiinuse viimasel trimestril. 
 
Laktatsioon 
Seda ravimit võib manustada lakteerivatele loomadele. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Ei ole teada. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Kuna menbutooni ohutusteave puudub, tuleb soovitatavatest annustest rangelt kinni pidada. 
Südameblokaadi tekkimisel tuleb kasutada kardiovaskulaarseid ravimeid. 
 
Sobimatus 
Mitte manustada lahustega, mis sisaldavad: 

- kaltsiumi 
- prokaiinpenitsilliini 
- B-vitamiinide kompleksi 

 
 



  

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 

 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisjäätmetega. 
Küsige palun oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need 
meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Jaanuar 2022 
 
 
15. LISAINFO 
 
100 ml läbipaistev I tüüpi klaasist mitmeannuseline viaal bromobutüülist punnkorgi ning gofreeritud 
alumiiniumkattega. Karbis 1 x 100 ml või 12 x 100 ml. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
Magnum Veterinaaria AS  
Vae 16,  
Laagri 76401,  
Eesti Vabariik  
Tel: +372 650 1920  
E-mail: vet@magnum.ee 
 
 
 
 


