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RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 

 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Solupam, 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Üks ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Diasepaam      5,0 mg  
 
Abiained: 
Bensüülalkohol (E1519)   15,7 mg 
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Süstelahus. 
Kollakasroheline läbipaistev süstelahus, mille pH on 6,2…7,2 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Loomaliigid 
 
Koer ja kass. 
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Tsentraalse või perifeerse närvisüsteemi häiretest tingitud krampide ja skeletilihaste spasmide 
lühiajaliseks kontrolli all hoidmiseks. 
Osana anesteesia premedikatsiooni või sedatsiooni protokollist. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
Mitte kasutada raske maksahaiguse korral. 
 
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Erutusseisundis loomadel võib diasepaam ainsa sedatsiooni tekitava ravimina olla väheefektiivne. 
Diasepaam võib põhjustada sedatsiooni ja desorientatsiooni ning seetõttu tuleks selle kasutamisel 
teenistuskoertel, näiteks sõjaväe-, politsei- ja abikoertel olla ettevaatlik. 
 
4.5 Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ettevaatlik peab olema ravimi kasutamisel maksa- või neeruhaigusega ja nõrkadel, dehüdreerunud, 
aneemilistel, rasvunud või geriaatrilistel loomadel. 
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Samuti tuleb ettevaatlik olla ravimi kasutamisel šokis ja koomas või hingamisdepressiooniga 
loomadel. 
Ettevaatlik peab olema selle ravimi kasutamisel glaukoomiga loomadel. 
Diasepaami ei ole soovitatav kasutada krampide kontrolli all hoidmiseks kassidel kroonilise 
pestitsiidimürgistuse (kloorpürifos) korral, kuna see võib organofosfaatide toksilisust suurendada. 
Diasepaami kasutamisel ainsa ravimina võivad ilmneda paradoksaalsed reaktsioonid (sealhulgas 
erutuvus, disinhibeeriv efekt ja agressiivsus) ning seetõttu tuleks selle kasutamist ainsa ravimina 
vältida loomadel, kes võivad olla agressiivsed.  
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Diasepaam on KNS depressant, mis võib esile kutsuda sedatsiooni ja magamajäämist. Tuleb olla 
hoolikas, et vältida iseendale süstimist. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult 
arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. ÄRGE JUHTIGE SÕIDUKIT, kuna 
tekkida võivad sedatsioon ja lihasfunktsiooni häired. 
Diasepaam ja selle metaboliidid võivad olla kahjulikud lootele ning erituvad väikeses koguses ka 
rinnapiima, avaldades farmakoloogilist toimet rinnapiimast toituvale imikule. Seetõttu peavad rasedad 
ja imetavad naised ning naised, kes planeerivad jääda rasedaks, vältima ravimi käsitsemist või tegema 
seda äärmiselt ettevaatlikult ning kokkupuutel ravimiga pöörduma viivitamatult arsti poole. 
Inimesed, kes on diasepaami või ravimi mis tahes abiaine suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet 
veterinaarravimiga vältima. 
Ravim sisaldab bensüülalkoholi ja võib põhjustada nahaärritust. Vältida kokkupuudet nahaga. Ravimi 
sattumisel nahale pesta saastunud piirkonda seebi ja veega. Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. 
Pärast kasutamist pesta käed. 
Ravim võib ärritada silmi. Vältida silma sattumist. Ravimi sattumisel silma loputada silmi kohe rohke 
veega ning ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. 
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Kiire intravenoosne manustamine võib põhjustada vererõhu langust, südamehäireid ja tromboflebiiti. 
Harvadel juhtudel, eriti väikest tõugu koertel, on täheldatud paradoksaalseid reaktsioone (nagu 
erutuvus, disinhibeeriv efekt, agressiivsus). 
Väga harvadel juhtudel võib diasepaami kasutamine kassidel põhjustada ägedat maksanekroosi ja -
puudulikkust. 
Teisteks teatatud kõrvaltoimeteks on suurenenud söögiisu (peamiselt kassidel), ataksia, 
desorientatsioon ning muutused vaimses seisundis ja käitumises. 
 
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). 
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Laboratoorsed uuringud hamstritel ja hiirtel on näidanud suurte emaloomale toksiliste annuste juures 
tõendeid teratogeense mõju kohta. Närilistel tehtud uuringud on näidanud, et sünnieelne kokkupuude 
diasepaamiga kliinilistes annustes võib põhjustada pikaajalisi muutusi rakulises immuunvastuses, 
ajukeemias ja käitumises. 
Ravimi kasutamist sihtloomaliikidel tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole uuritud ning seetõttu võib seda 
kasutada ainult vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangu alusel. 
Ravimi kasutamisel lakteerivatel emasloomadel tuleb kutsikaid või kassipoegi hoolikalt jälgida 
imemist häirida võivate võimalike soovimatute toimete suhtes, nagu unisus ja sedatsioon. 
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4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Diasepaam on kesknärvisüsteemi depressant ja võib tugevdada teiste kesknärvisüsteemi depressantide, 
näiteks barbituraatide, trankvillisaatorite, narkootiliste ainete ja antidepressantide, toimet. 
Diasepaam võib tugevdada digoksiini toimet. 
Tsimetidiin, erütromütsiin, asoolid (nagu itrakonasool või ketokonasool), valproehape ja propanool 
võivad aeglustada diasepaami metabolismi. Liigse sedatsiooni vältimiseks võib olla vajalik diasepaami 
annuse vähendamine. 
Deksametasoon võib diasepaami toimet vähendada. 
Vältida tuleks samaaegset teiste ainete kasutamist hepatotoksilistes annustes. 
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis 
 
Ainult aeglaseks intravenoosseks manustamiseks. 
 
Krampide lühiajaliseks kontrolli all hoidmiseks: 0,5…1,0 mg diasepaami kg kehamassi kohta 
(vastavalt 0,5…1,0 ml/5kg).  Manustada aeglaselt boolusena ning korrata seda mitte vähem kui 10-
minutilise vahega kuni kolm korda. 
Skeletilihaste spasmide lühiajaliseks kontrolli all hoidmiseks: 0,5…2,0 mg/kg kehamassi kohta 
(vastavalt 0,5…2,0 ml/5kg). 
Osana sedatsiooniprotokollist: 0,2…0,6 mg/kg kehamassi kohta (vastavalt 0,2…0,6 ml/5kg). 
Osana anesteesia premedikatsioonist: 0,1…0,2 mg/kg kehamassi kohta (vastavalt 0,1…0,2 ml/5kg). 
 
Viaali korki võib ohutult läbistada kuni 100 korda. 
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Diasepaami üleannustamisel võib tekkida kesknärvisüsteemi depressioon (segasus, vähenenud 
refleksid, kooma jne). Teha tuleks toetavat ravi (hingamise ja südametöö stimuleerimine, hapniku 
manustamine). Harva esineb vererõhu langus ja südametöö pärssumine. 
 
4.11 Keeluaeg (-ajad) 
 
Ei rakendata. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: Psühholeptikumid / bensodiasepiini derivaadid  
ATCvet kood: QN05BA01 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Diasepaam on bensodiasepiini derivaat, mis arvatavasti pärsib kesknärvisüsteemi subkortikaalsel 
tasemel (peamiselt limblilist, talaamilist ja hüpotalaamilist osa), tuues kaasa ärevust vähendavad, 
sedatiivsed, skeletilihaseid lõõgastavad ja krambivastased toimed.  Täpne toimemehhanism ei ole 
teada. 
 
5.2 Farmakokineetilised andmed 
 
Diasepaam on lipiidlahustuv ja jaotub organismis hästi. See läbib raskusteta vere-aju barjääri ja 
seondub suures ulatuses plasmavalkudega. See metaboliseerub maksas mitmeteks farmakoloogiliselt 
aktiivseteks metaboliitideks (peamine metaboliit koertel on N-desmetüüldiasepaam), mis 
konjugeeruvad glükuroniididega ja erituvad peamiselt uriiniga. 
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6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Bensüülalkohol (E1519) 
Bensoehape (E210) 
Naatriumbensoaat (E211)  
Propüleenglükool 
Etanool (96%) 
Süstevesi 
 
6.2 Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.  
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 56 päeva. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.  
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
Pappkarp ühe läbipaistva I tüüpi klaasviaaliga, mis sisaldab 5 ml, 10 ml, 20 ml või 50 ml ravimit ja on 
suletud bromobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega. 
 
Pakendi suurused 
Karp ühe 5 ml viaaliga 
Karp ühe 10 ml viaaliga 
Karp ühe 20 ml viaaliga 
Karp ühe 50 ml viaaliga 
 
Pakend 6 karbiga, milles igaühes on üks 5 ml viaal 
Pakend 6 karbiga, milles igaühes on üks 10 ml viaal 
Pakend 6 karbiga, milles igaühes on üks 20 ml viaal 
 
Pakend 10 karbiga, milles igaühes on üks 5 ml viaal 
Pakend 10 karbiga, milles igaühes on üks 10 ml viaal 
Pakend 10 karbiga, milles igaühes on üks 20 ml viaal 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 

kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Dechra Regulatory B.V. 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Holland 
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8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
2137 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.01.2019 
 
 
10 TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Jaanuar 2019 
 
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata. 
 
 
 


