
 
 
 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
  
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
  
Mamisal, 10 mg/g salv, veistele 
  
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Toimeaine:  
1 g salvi sisaldab 10 mg salitsüülhapet. 
 
Abiained: 
Asorubiin (värvaine) 0,015 mg 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1. 
  
 
3. RAVIMVORM 
 
Salv. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Loomaliigid 
 
Veis. 
 
4.2    Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Veiste udara ja nisade naha pehmendamiseks, nahapõletike profülaktikaks. 
 
4.3    Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete 
suhtes. 
 
4.4    Erihoiatused iga loomaliigi kohta  
 
Ei ole. 
 
4.5    Erihoiatused 
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel 
 
Ei rakendata.  
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed 
ettevaatusabinõud 
 



 

Ei rakendata.  
 
4.6    Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Ei ole teada. 
 
4.7    Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal. 
 
4.8    Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
 
Ei ole teada. 
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis 
 
Salv kantakse lehma udara ja nisade nahale pärast lüpsi.   
Salv kaitseb udarat ja nisasid välise kahjustava toime eest ning selle igapäevane kasutamine 
muudab naha pehmeks ja elastseks, vältides samal ajal nahapõletike ning ekseemide teket.  
 
4.10  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Ebatõenäoline. 
 
4.11   Keeluajad 
 
0 päeva. 
 
 
5.      FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: ravimid udara ja nisade hoolduseks.  
ATCvet kood: QG52XX81 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Salvi toime on lokaalne. 
Salv on põletikuvastase toimega ning vähendab mastiidiohtu. Salvil on ka nõrk seenevastane 
ning nahka pehmendav ja keratolüütiline toime. Salv kaitseb udarat ja nisasid välise 
kahjustava toime eest ning selle igapäevane kasutamine muudab naha pehmeks ja elastseks, 
vältides samal ajal nahapõletike ning ekseemide teket. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu  
 
lanoliin, vaseliin, tsetüülalkohol, emulgeeriv tsetostearüülalkohol (tüüp A), tahke parafiin, 
glütserool, asorubiin, puhastatud vesi. 
 
6.2 Sobimatus 
 
Ei ole teada. 



 

 
6.3     Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg (500 g salvi plastikpurgis) 1 aasta. 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg (800 g salvi plastikpurgis ja 160 g salvi 
alumiiniumtuubis): 2 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks. 
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
Plastikpurk: 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas. 
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse ja niiskuse eest. 
Mitte lasta külmuda. 
 
Alumiiniumtuub:  
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas. 
Mitte lasta külmuda. 
 
6.5    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
Alumiiniumtuub või plastikpurk. 
Pakend: 160 g (alumiiniumtuub), 500 g (plastikpurk) või 800 g (plastikpurk). 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või     

nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel  
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed  tuleb hävitada vastavalt kohalikule 
seadusandlusele. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI  
 
Tallinna Farmaatsiatehase AS 
Tondi 33, 11316 Tallinn 
Eesti 
Tel.: 612 0201 
Fax: 612 0330 
e-post: farma@tft.ee 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER  

 
1344 

 
 

9.       ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE   
KUUPÄEV 

 
14.10.2005/ 27.12.2010 



 

 
 

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Detsember 2010 
 
 
MÜÜGI-, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD  
 
Ei rakendata. 

 
Kuuluvus: käsimüügiravim 
 


