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PAKENDI INFOLEHT 
MULTIMIN, süstelahus veistele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja: 
Warburton Technology Limited 
36 Fitzwilliam Square  
Dublin 2 
Iirimaa 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
LABORATOIRES BIOVE 
Rue de Lorraine 
B.P. 45 
62510 ARQUES 
Prantsusmaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
MULTIMIN, süstelahus veistele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks ml sisaldab: 
 
Toimeained: 
Tsink  60 mg  (vastab 74,68 mg tsinkoksiidile) 
Mangaan 10 mg  (vastab 20,92 mg mangaankarbonaadile) 
Vask  15 mg  (vastab 26,09 mg vaskkarbonaadile) 
Seleen 5 mg  (vastab 10,95 mg naatriumseleniidile) 
 
Abiained: 
Bensüülalkohol (E1519) 10,4 mg 
 
Läbipaistev sinine süstelahus. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Mikromineraalide manustamine seleeni, vase, mangaani ja tsingi kliinilise või subkliinilise puuduse 
vähendamiseks tootmis- või sigimistsükli kriitilistes etappides. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte manustada intramuskulaarselt. 
Mitte kasutada, kui esineb teadaolevat ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete 
suhtes. 
 
 
 



2 

6. KÕRVALTOIMED 
 
Süstimise ajal täheldatakse sageli nõrka valu ja see võib püsida esimese tunni jooksul pärast süstimist. 
Paiksed reaktsioonid süstekohas on väga sagedased ja hõlmavad mööduvat mõõdukat kuni 
raskekujulist turset, mis taandub 48 tunni jooksul ja kõvastub ning 14 päeva pärast on palpeerimisel 
hinnanguliselt alla 5 cm suurune. 
 
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. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Rangelt ainult subkutaanseks manustamiseks.  
 
Annus 
 kuni 1-aastased veised: 1 ml 50 kg kohta 
 1–2-aastased veised: 1 ml 75 kg kohta 
 üle 2-aastased veised: 1 ml 100 kg kohta 
 
Manustamisskeem 
Manustada ühekordse annusena stressirohketel perioodidel tootmis- ja sigimistsükli jooksul või 
sellistele perioodidele eelnevalt, kui võib esineda kliiniline või subkliiniline nelja mikromineraali 
puudujääk (nt transportimisel, poegimisel, paaritamisel). 

 
Maksimaalne annus süstekoha kohta: 7 ml. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Ravimit manustada aseptiliselt.  
Subkutaanse süstimise korrektsest tehnikast tuleb rangelt kinni pidada. 
 
500 ml viaali korki võib läbistada kuni 90 korda 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva. 
Piimale: 0 tundi. 
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11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil „EXP“ järel. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Punnkorgi esmakordsel nõelaga läbistamisel (viaali avamisel) tuleb pakendi infolehel toodud 
kõlblikkusaja põhjal välja arvutada kuupäev, millal pakendisse jäänud kasutamata ravim tuleb 
hävitada. Kõlblikkusaja lõpu kuupäev kirjutada etiketil olevasse lünka. 
 
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Täiendavat vaske, tsinki, mangaani ega seleeni ei tohi samaaegselt manustada. 
 
Tiinus ja laktatsioon  
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal. 
 
Hoiatused kasutajale  
See ravim sisaldab VÄGA SUURES kontsentratsioonis seleeni. 
Seleenimürgituse võimaliku ohu tõttu tuleb ravimi käsitsemisel olla ettevaatlik, et vältida ravimi 
juhuslikku süstimist iseendale. 
Seleeniga juhusliku kokkupuute korral on inimestel kõige levinumad seedetrakti ja neuroloogilised 
sümptomid, sh iiveldus, oksendamine, tundlikkus, väsimus ja ärrituvus. 
Suure hulga loomade süstimisel tuleb kasutada ohutut süstimissüsteemi. 
Ravimi kasutamisel mitte töötada üksi. 
Veenduda, et loomad on korralikult fikseeritud, sh lähiümbruses viibivad loomad. 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale PÖÖRDUDA VIIVITAMATULT ARSTI POOLE ja näidata 
talle pakendi infolehte või etiketti. 
Pärast kasutamist pesta käed. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Pärast korduvat üleannustamist (3 järjestikust igapäevast manustamist) üks kuni kolm korda suuremas 
annuses kui soovitatav (s.o 3–9x soovitatav annus) ei täheldatud süsteemseid kõrvaltoimeid. 
Korduvat üleannustamist (3 järjestikust igapäevast manustamist) viiekordse soovitatava annusega 
(s.o 15x soovitatav annus) seostatakse maksaensüümide kõrgenenud taseme ja tsentrilobulaarse 
hepatotsellulaarse degeneratsiooniga, mis esines kahel loomal kaheksast. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
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.  
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14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Veebruar 2021 
 
 
15. LISAINFO  
 
Vahetu pakend: läbipaistev polüetüleentereftalaadist (PET) pudel, mis on suletud halli 
bromobutüülkummist sulguri ja alumiiniumkorgiga. 
 
Pakendi suurused: 
Kartongkarp, mis sisaldab 1x100 ml viaali. 
Kartongkarp, mis sisaldab 1x500 ml viaali. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.  
 
Warburton Technology Limited 
36 Fitzwilliam Square  
Dublin 2 
Iirimaa 
E-mail: sales@multimin.eu 
 


