
PAKENDI INFOLEHT 
Vitamin E + Selen vet, süstelahus veistele, sigadele ja lammastele 

 
 
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: 
V.M.D. n.v. 
Industrieterrein Hoge Mauw 900 
2370 Arendonk  
Belgia 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Vitamin E + Selen vet, süstelahus veistele, sigadele ja lammastele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1 ml süstelahust sisaldab: 
Toimeaine: 
Vitamiin E (α -tokoferoolatsetaat) 100 mg 
Seleen (veevaba naatriumseleniidina) 0,6 mg  
 
Abiained: 
Bensüülalkohol, naatriumlaurüülsulfaat, naatriummetüülparahüdroksübensoaat, 
makrogoolglütseroolritsinolaat, dietüleenglükoolmonoetüüleeter, süstevesi. 
 
 
4. NÄIDUSTUSED 
 
Vitamiin E ja seleeni vaeguse vältimine. 
Müopaatia-düspnoe sündroom vasikatel (valgelihastõbi), lihaste degeneratsioon sigadel ja lammastel. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Soovitatud annuste manustamisel ei ole teada. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Soovitatud annuste manustamisel ei esine paikseid ega üldisi reaktsioone. 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Veis (vasikas), siga, lammas. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 



 

Müopaatia profülaktika: 1 ml süstelahust 10 kg kehamassi kohta. Vajadusel võib manustamist korrata 
15 päeva pärast annusega 0,5 ml süstelahust 10 kg kehamassi kohta. 
Vaegusseisundite ravi: 1 ml süstelahust 5 kg kehamassi kohta. Vajadusel võib manustamist korrata 15 
päeva pärast annusega 0,5 ml süstelahust 5 kg kehamassi kohta. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Lihasesiseseks manustamiseks. 
Kasutada steriilseid materjale ja enne süstimist desinfitseerida süstimiskoht.  
Mitte manustada rohkem kui 15 ml süstelahust ühte süstekohta. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva. 
Piimale: 0 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25C. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Vältida juhuslikku enesele süstimist. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult 
arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
 
Üleannustamine 
Üleannustamise korral on esimesed nähud tingitud seleenimürgistusest ja need on seotud 
kesknärvisüsteemiga (pimedaksjäämine, vestibulaarhäired). Apnoe esineb hilisemas staadiumis. 
Nende nähtude ilmnemisel alustada kohe sümptomaatilise raviga. 
 
Tiinus, laktatsioon  
Kliinilised uuringud ravimi kasutamise kohta tiinetel loomadel puuduvad, seetõttu tuleb antud 
veterinaarravimit tiinuse ajal kasutada vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte 
hinnangule. 
 
Sobimatus 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega. 
 
 
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. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
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15. LISAINFO  
 
Pakend: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml või 12 x 100 ml.. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
OÜ Zoovetvaru  
Uusaru 5 
Saue 76505  
Tel: 800 9000 


