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PAKENDI INFOLEHT 
Tramvetol, 50  mg tabletid koertele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja:  
Virbac - 1ère avenue 2065 m LID - 06516 Carros - Prantsusmaa 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja:   
Labiana Pharmaceuticals S.L.U. - C/ Casanova - 27-31 08757 Corbera del Llobregat - Spain 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Tramvetol, 50 mg tabletid koertele 
tramadoolvesinikkloriid 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks tablett sisaldab: 
Toimeained: 
Tramadool (vesinikkloriidina)  43,9 mg 
Vastab 50 mg tramadoolvesinikkloriidile. 
 
Valged kuni peaaegu valged pruunide täppide, ümarate servade ja iseloomuliku lihalõhnaga tabletid, 
mille ühel küljel on poolitusjoon. 
Tableti saab jagada kaheks võrdseks osaks. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Kerge, ägeda või kroonilise pehmete kudede või luu- ja lihaskonna valu vähendamine. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada koos tritsükliliste antidepressantide, monoamiini oksüdaasi inhibiitorite ja serotoniini 
tagasihaarde inhibiitoritega. 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tramadooli või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
Mitte kasutada epilepsiaga loomadel. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Sageli võib esineda kerget sedatsiooni ja uimasust, eriti suurte annuste manustamisel. 
Koertel on aeg-ajalt pärast tramadooli manustamist täheldatud iiveldust ja oksendamist.  
Harvadel juhtudel võib esineda ülitundlikkusreaktsioone. Ülitundlikkusreaktsioonide tekkimisel tuleb 
ravi katkestada. 
Väga harvadel juhtudel võib see ravim madala krambilävega koertel esile kutsuda krampe. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
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- 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 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 
 
Koer (kehamassiga üle 6,25 kg). 

 > 6,25 kg 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Suukaudseks manustamiseks. 
Soovitatav annus on 2–4 mg tramadoolvesinikkloriidi kg kehamassi kohta iga 8 tunni järel või 
vajadust mööda sõltuvalt valu tugevusest.  
Minimaalne annustamisintervall on 6 tundi. Soovitatav maksimaalne päevane annus on 16 mg/kg. 
Kuna individuaalne ravivastus tramadoolile on varieeruv ning sõltub osaliselt annusest, patsiendi 
vanusest, individuaalsetest erinevustest valutundlikkuse osas ja üldisest seisundist, tuleb optimaalne 
annustamisrežiim individuaalselt kohandada, kasutades ülaltoodud annust ja annustamisintervalli. 
Loomaarst peab koera regulaarselt jälgima, et hinnata täiendava analgeesia vajalikkust. Täiendavaks 
analgeesiaks võib suurendada tramadooli annust kuni päevase maksimaalse annuse saavutamiseni 
ja/või kasutada multimodaalse analgeesia võimalust ja lisada teisi sobivaid analgeetikume. 
 
Pange tähele, et see annustamistabel on mõeldud juhisena ravimi manustamisel annustamisvahemiku 
suuremate annuste juures: 4 mg/kg kehamassi kohta. Selles on märgitud tablettide arv, mis on vajalik, 
et manustada 4 mg tramadoolvesinikkloriidi kg kehamassi kohta. 
 

4 mg/kg 
kehamassi kohta 

Tramadooli 50 mg tablettide arv 

< 6,25 kg NA 

6,25 kg  ½            

12,5 kg  1           

18,75 kg  1 + ½    

25 kg  2            

31,25 kg  2 + ½     

37,5 kg  3                      

50 kg 4        
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62,5 kg 5          

 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Täpse annustamise tagamiseks saab tablette jagada kaheks võrdseks osaks. 
 
Tableti poolitamiseks võtke see kätte nii, et poolitusjoon jääks ülespoole, ja vajutage pöialdega 
poolitusjoont tableti mõlemal poolel. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Ei rakendata. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast 
„EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Poolitatud tablettide kõlblikkusaeg: 3 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Tramadoolvesinikkloriidi analgeetiline toime võib varieeruda. Arvatakse, et see tuleneb 
individuaalsetest erinevustest ravimi metabolismil esmaseks aktiivseks metaboliidiks O-
desmetüültramadooliks. Mõnedel koertel võib selle tulemusena ravimil puududa analgeetiline toime 
(ravivastus puudub). Kroonilise valu korral tuleb kaaluda multimodaalse analgeesia kasutamist. 
Piisava analgeesia tagamiseks peab loomaarst koeri regulaarselt jälgima. Valu kordumisel või 
ebapiisava analgeesia korral võib olla vajalik analgeesiakava muutmine. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Kasutada ettevaatusega neeru- või maksaprobleemidega koertel. Maksaprobleemidega koertel võib 
olla vähenenud selle ravimi metabolism aktiivseteks metaboliitideks, mis võib vähendada ravimi 
tõhusust. Üks tramadooli aktiivsetest metaboliitidest eritub neerudega ja seetõttu võib 
neeruprobleemidega koertel olla vajalik annustamisrežiimi kohandamine. Selle ravimi kasutamisel 
tuleb jälgida neeru- ja maksafunktsiooni. Pikaajaline analgeetiline ravi tuleb võimaluse korral 
lõpetada järk-järgult. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Ravim võib juhuslikul allaneelamisel põhjustada sedatsiooni, iiveldust ja pearinglust, eriti kui ravimit 
neelab alla laps. Juhusliku allaneelamise vältimiseks, eriti laste puhul, tuleb kasutamata tabletiosad 
panna tagasi avatud blistrisse ja pappkarpi ning hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Juhuslikul ravimi allaneelamisel, eriti kui ravimi on alla neelanud laps, pöörduda viivitamatult arsti 
poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Ravimi juhuslikul allaneelamisel 
täiskasvanutel: MITTE JUHTIDA AUTOT, tekkida võib sedatsioon. 
Inimesed, kes on tramadooli või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes ülitundlikud, peaksid 
kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. 
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Pärast kasutamist pesta käed. 
 
Tiinus, laktatsioon ja sigivus 
Laboratoorsed katsed hiirtel ja/või rottidel ja küülikutel tramadooli kasutamisel: 
- tiinuse ajal ei ole näidanud teratogeenset, fetotoksilist ega maternotoksilist toimet; 
- laktatsiooni ajal ei ole järglastel peri- ega postnataalsel perioodil ilmnenud mingeid kõrvaltoimeid; 
- terapeutilised annused ei ole näidanud soovimatuid toimeid emaste ega isaste koerte 
sigivusnäitajatele ja sigivusele. 
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Samaaegne kasutamine kesknärvisüsteemile depresseeriva toimega ravimitega võib tugevdada toimeid 
KNS-ile ja hingamist pärssivat toimet. 
 
See ravim võib tugevdada krambiläve langetavate ravimite toimet. Ravimid, mis inhibeerivad (nt 
tsimetidiin ja erütromütsiin) või indutseerivad (nt karbamasepiin) CYP450 vahendatud metabolismi, 
võivad mõjutada tramadooli analgeetilist toimet. Nende toimete kliinilist tähtsust koertel ei ole veel 
uuritud. Osaliste agonistide või antagonistide (nt buprenorfiin, butorfanool) kombineerimine selle 
ravimiga ei ole soovitatav, sest sellisel kasutamisel võib täielike agonistide analgeetiline toime 
teoreetiliselt nõrgeneda. Vt ka lõik „Vastunäidustused“. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Tramadoolimürgistuse korral esinevad tõenäoliselt sarnased sümptomid nagu teiste üldise toimega 
analgeetikumide (opioidide) puhul. Need on eelkõige mioos, oksendamine, kardiovaskulaarne kollaps, 
teadvushäired kuni koomani, krambid ja hingamise pärssumine kuni hingamise seiskumiseni.  
Üldised esmaabimeetmed: hoidke patsiendi hingamisteed avatuna, toetage sõltuvalt sümptomitest 
südame- ja hingamisfunktsiooni. Mao tühjendamiseks võib esile kutsuda oksendamist, kuid mitte siis, 
kui loomal esinevad teadvushäired, sellisel juhul võib kaaluda maoloputust. Hingamise pärssumise 
antidoot on naloksoon. Siiski ei pruugi naloksoon olla kasulik kõigi tramadooli üleannustamise 
juhtude korral, sest see võib osaliselt muuta tramadooli teisi toimeid. Krampide korral manustada 
diasepaami. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga. 
Küsige palun oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need 
meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
September 2019 
 
 
15. LISAINFO 
 
Pakendi suurused: 
Karp 3 blistriga, milles on 10 tabletti. 
Karp 10 blistriga, milles on 10 tabletti. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
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Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 


