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PAKENDI INFOLEHT 
Bayvarol, 3,6 mg taru ravimriba meemesilastele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja:  
Bayer Animal Health GmbH  
Leverkusen 51368  
Saksamaa 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH 
Projensdorfer Strasse 324  
24106 Kiel  
Saksamaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Bayvarol, 3,6 mg taru ravimriba meemesilastele. 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks taru ravimriba sisaldab: 
 
Toimeaine:  
Flumetriin 3,6 mg  
  
Abiaine(d):  
Madala tihedusega polüetüleen. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Flumetriinile tundlike Varroa jacobsoni liikide diagnoosimiseks ja tõrjeks meemesilastel.  
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada samal ajal teisi varroatoosi vastaseid ravimeid. 
Mitte kasutada samal ajal teisi nosematoosi vastaseid ravimeid. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Ei ole teada. 
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. 
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7. LOOMALIIGID 
 
Meemesilane (Apis mellifera). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Kasutada ainult tarudes. 
Normaalse suurusega peredele pannakse 4 taru ravimriba. Noortele peredele ja iduperedele pannakse 
pool annust ehk kaks taru ravimriba.  
Suured pered saavad iga ruumi kohta 4 taru ravimriba, mis siis ära jagatakse.  
 
Diagnoosimine 
Taru ravimribad pannakse peredesse 24 tunniks. Enne paigaldamist kaetakse taru põhi puhta  
paberilehega. 24 tundi hiljem kontrollitakse surnud varroalestade olemasolu paberil.   
Kui surnud lestade arv ei suurene ravi esimese päeva jooksul siis soovitatakse kasutada mõne teise 
klassi akaritsiidi.  
 
Tõrje 
Bayvaroli taru ravimribad tuleb jätta peredesse maksimaalselt 6 nädalaks ja siis eemaldada. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Juhised korrektseks manustamiseks 
Bayvaroli taru ravimribad pannakse tarusse kärjeraamide vahel olevatesse vahedesse nii, et need 
oleksid mõlemalt poolt mesilastele ligipääsetavad. Taru ravimribal olevad kinnitusribad volditakse 
mõlemad mööda märgitud voltimisjoont üles ja ribad riputatakse puuraami ülemisele äärele.   
Suurte perede korral, kui asustatud on mitu hauderuumi, tuleb kaks taru ravimriba otsapidi teineteise 
külge kinnitada, võimaldades nii taru ravimribasid sisestada ja eemaldada tarust ilma, et hauderuume 
peaks eraldama.  
Efektiivsema toime saavutamiseks tuleks Bayvaroli kasutada hilissuvel, pärast meekorje lõppu. Ei ole 
soovitatav kasutada meekorje kõrgperioodil. Bayvaroli võib kasutada igal aastaajal diagnoosimiseks 
või tõsiste invasioonide raviks, kui ohus on pere säilimine.  
 
Vastutustundlik mesindus nõuab pidevat varroatoosi diagnoosimist ja aastaringset varroatoosivastast 
tõrjet sõltuvalt mesilast. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
0 päeva.  
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.  
Hoida eemal joogiveest, toidust ja söödast.   
Pakend avada vahetult enne kasutamist.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: kohe kasutamiseks. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Mitte kasutada meekorje ajal. 
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Kõiki mesilas olevaid peresid tuleb ravida samaaegselt.  
Preparaati tuleb kasutada ühe osana varroatoosi integreeritud tõrjeprogrammist. Tõrjeprogramm 
sisaldab muude meetmete hulgas ravimite rotatsiooni ja süstemaatilist lestadega tabandumise 
kontrollimist aasta jooksul.  
Tõhusa meetodina resistentsuse kujunemise riski vähendamiseks, on soovitav rakendada rotatsiooni 
teistesse keemilistesse klassidesse kuuluvaid toimeaineid sisaldavate ravimitega. Kuna flumetriin ja 
taufluvalinaat kuuluvad samasse klassi (“püretroidid”), ei sobi nad teineteisega rotatsiooniks. 
Preparaadi mittesobiv kasutamine võib resistentsuse tekkimise riski suurendada ja viia lõpuks 
ebatõhusa ravi ja mesilasperede kaotuseni. 
Mesilasperesid tuleb korrapäraselt jälgida, et kontrollida lestadega (Varroa) infestatsiooni taset (nt 
kehtestatud standardtestide alusel nagu pidev loomulik lestade langemise jälgimine, kasutades 
kleepuvat alust, või hinnates lestade hulka 100 mesilase kohta).  
Kui esineb resistentsust püretroidide suhtes, ei tohi Bayvarol ravimribasid kasutada. Kui varasemalt 
on esinenud resistentsust püretroidide suhtes, tuleks kaaluda mesila hetkeolukorra uuesti uurimist, 
kuna tundlikkus võib aastate jooksul taastuda. 
Ainult mesilaste varroatoosi tõrjeks ja diagnoosimiseks.  
Igale akaritsiidide klassile võib kujuneda resistentsus kui kasutada sama klassi akaritsiide sagedasti ja 
korduvalt.  
Akaritsiidide ettevaatlik kasutamine: 
Preparaadi kasutamisel arvestada heade mesindustavadega. Et vältida resistentsuse kujunemist 
soovitatakse flumetriini kasutada ühe osana mesila aastaringsest varroatoositõrje programmist koos 
teiste akaritsiididega. Pakendi infolehes toodud juhistest erinev kasutamine võib suurendada 
varroalestade erinevate liikide resistentsust püretroidide suhtes. Mitte jätta taru ravimribasid tarusse 
kauemaks kui kuueks nädalaks ja mitte kasutada samu taru ravimribasid korduvalt, kuna see võib viia 
resistentsuse kujunemisele. 
Pärast ravimribade käsitsemist pesta käed.  
Kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.  
 
 
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.  
Bayvarol ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. 
Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Märts 2021 
 
 
15. LISAINFO  
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
 
AS Magnum Veterinaaria   
Vae 16 
76401 Laagri 
Harjumaa  
Tel: +372 650 1920  


