
PAKENDI INFOLEHT 
Vitaminthe, suukaudne pasta koertele ja kassidele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE 
EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Virbac S.A. 
1ère Avenue 2065 M L.I.D. 
06516 Carros 
Prantsusmaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Vitaminthe, suukaudne pasta koertele ja kassidele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1 ml suukaudset pastat sisaldab: 
Toimeained: 
Niklosamiidi     0,24 g 
Oksübendasooli 0,03 g 
 
Abiained: 
Naatriumdisulfit, naatriumbensoaat (E211), dekvaliinkloriid, ksantaankummi, 
naatriumpolünaftaleensulfonaat, dimetikoon 300, naatriumtsüklamaat, anšoovise pulber, vahuvastane 
aine 70426, puhastatud vesi. 
 
Kreemikas kuni kollane pasta. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Paelusstõbede, ümarusstõbede ja kidausstõbede ravi koertel ning kassidel. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel kassipoegadel või kutsikatel. 
Mitte kasutada kõhulahtisuse või soolesulguse korral. 
Mitte kasutada, kui kahtlustate resistentsust bensimidasoolide suhtes. 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Harva (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) võib täheldada 
mööduvaid seedehäireid (kõhulahtisus, oksendamine). Väljaheide võib ajutiselt pehmeks muutuda. 
 
Harvadel juhtudel võib täheldada letargiat ja neuroloogilisi sümptomeid (nt treemor, ataksia ja 
tasakaaluhäired). 
 
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 10 000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasaarvatud 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, kass. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Suukaudseks manustamiseks. 
 
Manustada 15 mg oksübendasooli ja 120 mg niklosamiidi 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,5 ml 
suukaudsele pastale 1 kg kehamassi kohta. 
5 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 0,5 kg kehamassile. 
10 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 2 kg kehamassile. 
25 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 10 kg kehamassile. 
Preparaat tuleb manustada ühekordse annusena otse keelele või segada toidu hulka. 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass. 
Koerakutsikad ja kassipojad: ravida kaks korda neljanädalase intervalliga 6. ja 12. elunädala vahel. 
Täiskasvanud loomad: ravida iga kuue kuu järel. 
Emasloomad: ravida 3 korda aastas – paaritusperioodil, üks nädal enne poegimist ja 3...4 nädalat 
pärast poegimist. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
V.t. punkt „Annustamine loomaliigiti, manustamistviis(id) ja –meetod“. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Ei rakendata. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud. 
Hoida temperatuuril kuni 25° C. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP.  
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ravimresistentsuse väljakujunemise ning selle tulemusel ravi mittetoimise vältimiseks mitte kasutada 
liiga sageli ja korduvalt sama klassi anthelmintikume pikema perioodi jooksul. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule  



Teadaoleva ülitundlikkuse korral toimeainete suhtes vältida preparaadi otsest kokkupuudet nahaga. 
Pärast kasutamist pesta käed. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda arsti poole ja näidata pakendi 
infolehte või pakendi etiketti. 
Kõrvaldage nakkusohtlikud väljaheited. Ärge laske lapsi ravitud loomade juurde. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult 
vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. 
 
 
Üleannustamine 
Üleannustamise korral võib täheldada neuroloogilisi sümptomeid, nt treemor, ataksia ja 
tasakaaluhäired 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga. 
Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Veebruar 2023 
 
15. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Tel: 800 9000 
 


