
PAKENDI INFOLEHT 
Hemosilate vet, 125 mg/ml süstelahus 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja: 
Ecuphar Veterinaria S.L.U. 
Avenida Rio de Janeiro 60-66, planta 13 
08016 – Barcelona 
Hispaania 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. 
Crta Camprodón, s/n, Finca La Riba 
Vall de Bianya 17813 – Girona  
Hispaania 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Hemosilate vet, 125 mg/ml süstelahus 
etamsülaat 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Etamsülaat   125 mg 
 
Abiained: 
Bensüülalkohol (E 1519)  10 mg 
Naatriummetabisulfit (E 223) 0,4 mg 
Veevaba naatriumsulfit (E 221) 0,3 mg 
 
Selge värvitu lahus, mis ei sisalda nähtavaid osakesi. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Kirurgiliste, traumajärgsete, poegimisega seotud ja günekoloogiliste verejooksude ennetamine ning 
ravi. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Inimestel on teatatud anafülaktilistest reaktsioonidest sarnaste sulfiteid sisaldavate ravimite suhtes. On 
võimalik, et sarnaseid reaktsioone võib esineda ka sihtloomaliikidel. 
 



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, lammas, kits, siga, hobune, koer, kass. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Intravenoosseks või intramuskulaarseks manustamiseks.  
Olenevalt protseduuri või verejooksu raskusastmest manustada 5…12,5 mg etamsülaati 1 kg 
kehamassi kohta, st 0,04…0,1 ml ravimit 1 kg kehamassi kohta. 
 
Ravi viiakse tavaliselt läbi soovitud toime saavutamiseni; ravi võib teha ühel päeval, kuid vajaduse 
korral võib seda verejooksu kontrolli alla saamiseks korrata veel 2…3 päeva. 
 
Kirurgilise verejooksu ennetamiseks tuleb ravimit manustada vähemalt 30 minutit enne protseduuri.  
Verejooksu kontrolli alla saamiseks võib ravimit manustada iga 6 tunni järel, kuni verejooks on 
täielikult peatunud. 
 
Suurte veresoonte rebenemise korral tuleb need enne veterinaarravimi manustamist ligeerida. 
Ühte süstekohta mitte manustada rohkem kui 20 ml ravimit. Iga süst tuleb teha erinevasse süstekohta. 
Kummikorki tohib läbistada kuni 25 korda. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
10. KEELUAEG 
 
Veis, lammas, kits, hobune 
Lihale ja söödavatele kudedele: pärast i.v. manustamist: 0 päeva. 

pärast i.m. manustamist: 1 päev. 
Piimale: 0 tundi. 
 
Siga 
Lihale ja söödavatele kudedele: pärast i.v. manustamist: 0 päeva. 

pärast i.m. manustamist: 1 päev. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Hoida viaali välispakendis valguse eest kaitstult. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja pappkarbil pärast 
„EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 14 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Ei ole. 
 
 



Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Suurte veresoonte kirurgilise või traumaatilise rebenemise korral tuleb enne etamsülaadi manustamist 
veresooned verejooksu peatamiseks ligeerida. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Etamsülaat, sulfitid ja bensüülalkohol võivad põhjustada ülitundlikkusreaktsioone (allergiat). See võib 
väljenduda sümptomitena, nagu iiveldus, kõhulahtisus ja nahalööve. Inimesed, kes on etamsülaadi või 
ravimi ükskõik millise abiaine suhtes ülitundlikud, samuti astmaatikud, peaksid kokkupuudet 
veterinaarravimiga vältima. 
Juhusliku ravimi iseendale süstimise vältimiseks manustada ravimit ettevaatlikult.  
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
Ravim võib põhjustada naha ja silmade ärritust. Silma või nahale sattumisel peske piirkonda hoolikalt 
veega.  
 
Tiinus ja laktatsioon 
Laboratoorsed uuringud rottidel ja hiirtel ei ole näidanud teratogeenset ega toksilist toimet lootele ega 
emasloomale. Veterinaarravimi ohutus sihtloomaliikidel tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole 
piisavalt tõestatud. 
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Ei ole teada. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Ei ole teada.  
 
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 veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Juuni 2022 
 
 
15. LISAINFO 
 
Pakendi suurused  
Karp ühe 20 ml viaaliga 
Karp viie 20 ml viaaliga 
Karp kümne 20 ml viaaliga 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole: 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Tel: 800 9000 



E-post: zoovet@zoovet.ee 


