
 

PAKENDI INFOLEHT 
Shotapen, süstesuspensioon 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja ja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Virbac SA 
1ère avenue – L.I.D. – 2065m  
06516 – CARROS  
Prantsusmaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Shotapen, süstesuspensioon  
 
 
3. TOIMEAINED JA MUUD ABIAINED 
 
Toimeained: 
1 ml süstesuspensiooni sisaldab: 
Bensüülpenitsilliini (bensatiiinina)    74 mg 
   (vastab 100 mg bensatiinbensüülpenitsilliinile) 
Bensüülpenitsilliini (prokaiini ja monohüdraadina)  57 mg 
   (vastab 100 mg prokaiinbensüülpenitsilliinile) 
Dihüdrostreptomütsiini (sulfaadina)    164 mg  
   (vastab 205 mg dihüdrostreptomütsiinsulfaadile) 
 
Abiained: 
Prokaiinvesinikkloriid 5 mg,  
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219) 0,9 mg,  
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217) 0,1 mg,  
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 3 mg 
 
 
4. NÄIDUSTUSED 
 
Bensatiinbensüülpenitsilliinile, prokaiinbensüülpenitsilliinile ja dihüdrostreptomütsiinile tundlike 
grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite põhjustatud infektsioonhaigused.  
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust penitsilliinide, prokaiini, tsefalosporiinide, 
aminoglükosiidide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
Mitte manustada küülikutele ja närilistele. 
Mitte kasutada kui esineb neeru-, maksa- või südamepuudulikkust. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Harva on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest, sealhulgas anafülaksiast (mõnikord surmaga lõppev). 
Pärast ravimi manustamist võib süstekohas tekkida paikne koereaktsioon. Anafülaktiliste 
reaktsioonide puhul rakendada sümptomaatilist ravi. 



 

Ravimi kasutamisel võivad ilmneda ototoksilisuse, nefrotoksilisuse ja neuromuskulaarse blokaadi 
nähud. Sigadel võib prokaiinpenitsilliin põhjustada lihasvärinaid, krampe, oksendamist, kollapsit ja 
väga harvadel juhtudel surma. 
 
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, siga. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Intramuskulaarseks manustamiseks. 
Enne kasutamist loksutada hoolikalt.  
 
Veis, siga:  1 ml süstesuspensiooni 10 kg kehamassi kohta. Raskematel juhtudel manustada 
teistkordselt 72 h möödudes.   
 
Üleannustamisel võivad tekkida allergilised reaktsioonid. Allergiliste reaktsioonide tekkimisel 
kasutada antihistamiinseid preparaate. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
vt. lõik 8.  
 
 
10. KEELUAEG 
 
Veis:   liha ja söödavad koed: 49 päeva. 
  piim:     8 päeva (16 lüpsi). 
Siga:   liha ja söödavad koed  35 päeva 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida külmkapis 2 C...8 C. 
Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25°C.  
 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Mitte manustada intravenoosselt. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja 
kehtivaid antimikroobse ravi printsiipe. 



 

Mitte manustada koos teiste antimikroobsete ravimitega toime võimaliku vähenemise vältimiseks. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
Inimesed, kes on penitsilliini või streptomütsiini suhtes ülitundlikud, peaksid vältima selle 
veterinaarravimiga töötamist. 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga 
põhjustada  ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinile võib viia ristuva reaktsioonini 
tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid neile ainetele on tavaliselt tõsised. 
Kui teil tekib näo, huulte või silmalaugude turse või hingamisraskused, tuleb viivitamatult pöörduda 
arsti poole. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Kasutamisel koos teiste antibiootikumidega (gentamütsiin või kanamütsiin) esineb antagonistlik toime.  
 
Tiinus ja laktatsioon 
Kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Veebruar 2023 
 
 
15. LISAINFO  
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
Lisaküsimuste tekkimisel selle veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole: 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Tel: 800 9000 
 


