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Määräaikaiset erityislupavalmisteet eläimille
Läkemedelspreparat för djur med temporärt specialtillstånd
Lääkevalmiste voidaan luovuttaa kulutukseen reseptillä tai lääketilauksella/preparat kan expedieras mot recept
eller läkemedelsbeställning.

Apometic 10 mg/ml injektioneste/injektionsvätska
Vaikuttava aine/aktiv substans:

apomorfiinihydrokloridi/apomorfinhydroklorid

Pakkaus/förpackning:

5 x 2 ml

Valmistaja/tillverkare:

Forum Animal Health Limited

Myyntiluvan haltija/innehavaren av
försäljningstillstånd:

Forum Animal Health Limited

Kohde-eläinlaji/djurslag:

koira/hund

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin
hoitoon./Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart
som nämns i beslutet.

Maahantuoja/importör:

Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Tamro Oyj, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

22.5.2017 - 31.3.2019
Tamro Oyj:n ilmoituksen mukaan valmistetta ei ole enää
saatavissa. (13.8.2018)

Apomorphin HCL Amino 10 mg/ml injektioneste/injektionsvätska
Vaikuttava aine/aktiv substans:

apomorfiinihydrokloridi/apomorfinhydroklorid

Pakkaus/förpackning:

10 x 1 ml

Valmistaja/tillverkare:

Amino AG

Myyntiluvan haltija/innehavaren av
försäljningstillstånd:

Amino AG

Kohde-eläinlaji/djurslag:

koira/hund

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin
hoitoon./Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart
som nämns i beslutet.
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Maahantuoja/importör:

Oriola Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

1.4.2017 - 31.3.2019

CZV Avian Tuberculin PPD injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning
Vaikuttava aine/aktiv substans:

Mycobacterium avium, kanta D5 ER (puhdistettu proteiini)/
Mycobacterium avium, stam D5 ER (renat protein)

Pakkaus/förpackning:

10 x 5 ml

Valmistaja/tillverkare:

CZ Veterinaria, S.A.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

nauta/nötkreatur

Varoaika/karenstider:

0 vrk/0 dygn

Maahantuoja/importör:

Vetcare Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy

Käyttötarkoitus/indikation:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain naudan tuberkuloosidiagnostiikkaan. Läkemedelspreparatet får användas endast för
tubekulosdiagnostik hos nötkreatur.

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

1.2.2009 - 31.1.2019

CZV Bovine Tuberculin PPD injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning
Vaikuttava aine/aktiv substans:

Mycobacterium bovis, kanta AN-5 (puhdistettu proteiini)/
Mycobacterium bovis, stam AN-5 (renat protein)

Pakkaus/förpackning:

10 x 5 ml

Valmistaja/tillverkare:

CZ Veterinaria, S.A.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

nauta/nötkreatur

Varoaika/karenstider:

0 vrk/0 dygn

Maahantuoja/importör:

Vetcare Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy

Käyttötarkoitus/indikation:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain naudan tuberkuloosidiagnostiikkaan. Läkemedelspreparatet får användas endast för
tuberkulosdiagnostik hos nötkreatur.

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

1.2.2009 - 31.1.2019

Duoprim 40/200 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning
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Vaikuttava aine/aktiv substans:

sulfadoksiini 200 mg/ml, trimetopriimi 40 mg/ml
sulfadoxin 200 mg/ml, trimetoprim 40 mg/ml

Pakkaus/förpackning:

100 ml

Valmistaja/tillverkare:

Vet Pharma Friesoythe GmbH

Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd:

Intervet International B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

hevonen/häst, nauta/nöt, sika/svin, koira/hund

Varoaika/karenstider:

hevonen/häst teurastus/slakt 14 vrk/dygn
nauta/nöt teurastus/slakt 14 vrk/dygn, maito/mjölk 4 vrk/dygn
sika/svin teurastus/slakt 14 vrk/dygn

Ehto/Villkor:

Valmistetta ei saa käyttää tammoilla, joiden maitoa käytetään
elintarvikkeena./Läkemedlet får inte användas för ston vars mjölk
användas i livsmedel.
Haittavaikutuksista tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Biverkningar bör
anmälas till Fimea.

Maahantuoja/importör:

Intervet Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

19.10.2018 – 18.6.2019
Lupa koskee ainoastaan 13.9.2018 myyntivarastossa ollutta erää
nro 7229103.

Emedog 1 mg/ml injektioneste/injektionsvätska
Vaikuttava aine/aktiv substans:

apomorfiinihydrokloridi/apomorfinhydroklorid

Pakkaus/förpackning:

5 x 1 ml

Valmistaja/tillverkare:

Haupt Pharma Livron

Myyntiluvan haltija/innehavaren av
försäljningstillstånd:

Laboratoire TVM

Kohde-eläinlaji/djurslag:

koira/hund

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin
hoitoon./Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart
som nämns i beslutet.

Maahantuoja/importör:

Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Tamro Oyj, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

23.7.2018 - 31.3.2019
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Finadyne 50 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning
Vaikuttava aine/aktiv substans:

flunixini megluminas

Pakkaus/förpackning:

50 ml

Valmistaja/tillverkare:

Schering-Plough Santé Animale

Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd:

Intervet International B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

hevonen/häst, nauta/nöt, sika/svin

Varoaika/karenstider:

hevonen/häst teurastus/slakt 1 vrk/dygn (i.v.)
nauta/nöt teurastus/slakt 4 vrk/dygn (i.v.), maito/mjölk 1 vrk/dygn
sika/svin teurastus/slakt 19 vrk/dygn (i.v.)

Ehto/Villkor:

Haittavaikutuksista tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Biverkningar bör
anmälas till Fimea.

Maahantuoja/importör:

Intervet Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

19.10.2018 – 18.2.2019
Lupa koskee ainoastaan 13.9.2018 myyntivarastossa ollutta erää
nro 8714.

Flunixin 50 mg/ml injektioneste/injektionsvätska
Vaikuttava aine/aktiv substans:

flunixini megluminas

Pakkaus/förpackning:

50 ml, 100 ml

Valmistaja/tillverkare:

Norbrook Laboratories Limited

Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd:

Norbrook Laboratories Limited

Kohde-eläinlaji/djurslag:

elintarvikeketjusta poistettu hevonen/häst, borttagen från
livsmedelskedjan

Ehto/Villkor:

Hevosen alkuperäisessä tunnistusasiakirjassa on oltava merkintä
pysyvästä teurastuskiellosta tai tunnistusasiakirjaan on tehtävä
merkintä teurastuskiellosta lääkityshetkellä./Ifall ett slaktförbud inte
finns noterat i hästens identitetshandling bör användning av detta
läkemedel antecknas i identitetshandlingen.
Haittavaikutuksista tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Biverkningar bör
anmälas till Fimea.

Maahantuoja/importör:

Vet Medic Distribution Oy
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Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

5.12.2018 – 4.12.2019

Ful-Glo 1 mg silmälamelli/ögonlamell
Vaikuttava aine/aktiv substans:

fluoreseiininatrium/fluoresceinnatrium

Pakkaus/förpackning:

100 kpl/st.

Valmistaja/tillverkare:

Akorn, Inc.

Myyntiluvan haltija/innehavare av
försäljningstillstånd:

Akorn, Inc.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

alpakka, hevonen, nauta, sika, lammas, vuohi, kissa, koira, fretti,
marsu, kani, rotta, hiiri, lintu, sinsilla ja afrikkalainen
kääpiösiili/alpacka, häst, nöt, svin, får, get, katt, hund, tamiller,
marsvin, kanin, råtta, mus, chinchilla och afrikansk pygméigelkott

Varoaika/karenstider:

Hevonen teurastus 6 kk (Komission asetus 122/2013). Mikäli hevosen
tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvää teuraskieltoa, tulee
valmisteen käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä./Häst slakt 6
mån (Kommissionens förordning 122/2013). Om ett bestående
slaktförbud inte finns antecknat i hästens identitetshandling, bör en
anteckning om användande av läkemedlet skrivas i
identitetshandlingen.
Nauta, sika, lammas, vuohi, alpakka 0 vuorokautta (teurastus ja
maito)./Nöt, svin, får, get, alpacka 0 dygn (slakt och mjölk).

Ehto/Villkor:

Maahantuoja/importör:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien
hoitoon./Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter
som nämns i beslutet.
Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

1.4.2014 - 31.3.2019 (Tamro Oyj)
11.8.2014 - 31.3.2019 (Oriola Finland Oy)
1.4.2016 - 31.3.2019 (Prevett Oy)

Hibiscrub 4% liuos iholle/kutan lösning
Vaikuttava aine/aktiv substans:

klooriheksidiiniglukonaatti/klorhexidingluconat

Pakkaus/förpackning:

500 ml ja/och 5 litraa/liter (Prevett Oy, Tamro Oyj)
250 ml, 500 ml ja/och 5 litraa/liter (Oriola Finland Oy)

Valmistaja/tillverkare:

BCM
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Myyntiluvan haltija/innehavare av
försäljningstillstånd:

Regent Medical Overseas

Kohde-eläinlaji/djurslag:

kissa, koira, kani, fretti, marsu, hamsteri, gerbiili, sinsilla,
lemmikkirotta, lemmikkihiiri, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset
eläimet, hevonen, nauta, sika, minisika, lammas, vuohi, alpakka/katt,
hund,kanin, tamiller, marsvin, hamster, gerbil, chincilla, råtta som
husdjur, mus som husdjur,fågerl som husdjur, vilda djur, häst,
nöt,svin, minigris, får,get,alpacka

Varoaika/karenstider:

0 vrk/0 dygn

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien
hoitoon./Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter
som nämns i beslutet.

Maahantuoja/importör:

Oriola Finland Oy 11.8.2014 alkaen
Prevett Oy 1.4.2017 alkaen
Tamro Oyj 1.4.2014 alkaen

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy 11.8.2014 alkaen
Prevett Oy 1.4.2016 alkaen
Tamro Oyj 1.4.2014 alkaen

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

1.4.2014 - 31.3.2019

Imizol 120 mg/ml injektioneste/ injektionsvätska
Vaikuttava aine/aktiv substans:

imidokarbidipropionaatti/imidocarbdipropinoat

Pakkaus/förpackning:

10 ml

Valmistaja/tillverkare:

Vet Pharma Friesoythe GmbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av
försäljningstillstånd:

Intervet International B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

nauta/nöt

Varoaika/karenstider:

teurastus/slakt 213 vrk/dygn, maito/mjölk 21 vrk/dygn

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin
hoitoon./Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart
som näms i beslutet.

Valmistetta ei saa antaa laskimoon tai lihakseen. Käyttäjän tulee
suojautua kertakäyttökäsineillä valmisteen käsittelyn aikana.
Roiskeet tulee pestä iholta viipymättä./Läkemedlet får inte
administreras intravenöst eller intramuskulärt. Användaren bör
använda skyddshandskar. Eventuella stänk på huden bör tvättas
bort omedelbart.
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Haittavaikutuksista, mukaan lukien puuttuvan tehon epäilyistä, tulee
tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskukselle./Biverkningar inklusive misstankar om
bristfällig effekt, bör anmälas till Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet.
Maahantuoja/importör:

Intervet Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

1.4.2014 - 31.3.2019

Megluxin 50 mg/ml injektioneste/injektionsvätska
Vaikuttava aine/aktiv substans:

flunixini megluminas

Pakkaus/förpackning:

100 ml

Valmistaja/tillverkare:

Laboratorios Hipra, S.A.

Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd:

Laboratorios Hipra, S.A.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

hevonen/häst

Varoaika/karenstider:

hevonen/häst teurastus/slakt 28 vrk/dygn

Ehto/Villkor:

Valmistetta ei saa käyttää tammoilla, joiden maitoa käytetään
elintarvikkeena./Läkemedlet får inte användas för ston vars mjölk
användas i livsmedel.
Haittavaikutuksista tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Biverkningar bör
anmälas till Fimea.

Maahantuoja/importör:

Biofarm Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

5.10.2018 – 4.10.2019

Neopridimet oral esisekoite lääkerehua varten/premix till medicinfoder
Vaikuttava aine/aktiv substans:

sulfadiatsiini 600 mg/g, trimetopriimi 120 mg/g
sulfadiazin 600 mg/g, trimetoprim 120 mg/g

Pakkaus/förpackning:

10 kg

Valmistaja/tillverkare:

Fatro S.p.A. – Veterinary Pharmaceutical Industry

Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd:

Fatro
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Kohde-eläinlaji/djurslag:

viljelty kala/odlad fisk

Varoaika/karenstider:

800 astevuorokautta/graddygn

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitulle eläinlajille, ja
ainoastaan sulfonamideille ja trimetopriimille herkkien bakteerien
aiheuttamien infektioiden hoitoon lääkerehuna./ Läkemedlet får användas
endast till de djurarter som nämns i beslutet, och endast som
läkemedelsfoder för behandling av infektioner orsakade av bakterier
känsliga för sulfonamider och trimetoprim.
Valmistetta saa toimittaa lääketukkukaupasta vain eläinlääkärin
tilauksesta lääkerehun valmistusta varten. Lääkerehun valmistuksesta
säädetään MMM asetuksessa lääkerehuista 10/EEO/2008./Läkemedlet får
expedieras från läkemedelspartihandeln endast på ordination av
veterinär för tillverkning av läkemedelsfoder.

Maahantuoja/importör:

Orion Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

1.8.2017 - 31.3.2019

Nobilis Paramyxo P201 injektioneste, suspensio/injektionsvätska, suspension
Vaikuttava aine/aktiv substans:

paramyxovirus-1 Pigeon (PPMV-1), inaktivoitu
paramyxovirus-1 Pigeon (PPMV-1), inaktiverat

Pakkaus/förpackning:

20 ml

Valmistaja/tillverkare:

Intervet International B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av
försäljningstillstånd:

Intervet International B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

viestikyyhky/brevduva

Varoaika/karenstider:

0 vrk/dygn

Käyttötarkoitus/indikation:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain kohde-eläinlajin immunisointiin.
Endast för immunisering av tamduva .

Maahantuoja/importör:

Intervet Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

1.4.2017 - 31.3.2019

Haittavaikutukset/biverkningar:

Haittavaikutuksista, mukaan lukien puuttuvan tehon epäilykset,
tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskukselle (Fimea). Biverkningar, inklusive misstanke om
bristfällig effekt, bör anmälas till Fimea.
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Norodine 24 injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning
Vaikuttava aine/aktiv substans:

sulfadiatsiini 20% w/v, trimetopriimi 4% w/v
sulfadiazin 20% w/v, trimetoprim 4% w/v

Pakkaus/förpackning:

100 ml

Valmistaja/tillverkare:

Norbrook Laboratories Limited

Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd:

Norbrook Laboratories Limited

Kohde-eläinlaji/djurslag:

hevonen, nauta, sika/häst, nöt, svin

Varoaika/karenstider:

hevonen/häst teurastus/slakt 28 vrk/dygn
nauta/nöt teurastu/slakt 28 vrk/dygn, maito/mjölk 7 vrk/dygn
sika/svin: teurastus/slakt 28 vrk/dygn

Ehto/Villkor:

Haittavaikutuksista, mukaan lukien puuttuvan tehon epäilykset,
tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskukselle (Fimea). Biverkningar, inklusive misstanke om
bristfällig effekt, bör anmälas till Fimea.

Maahantuoja/importör:

Oriola Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

5.10.2018 – 4.10.2019

Otodine korvahuuhde, liuos/lösning i öronen
Vaikuttava aine/aktiv substans:

klooriheksidiiniglukonaatti/klorhexidinglukonat
tris-EDTA

Pakkaus/förpackning:

100 ml

Valmistaja/tillverkare:

ICF S.r.L. Industria Chimica Fine

Myyntiluvan haltija/innehavaren av
försäljningstillstånd:

ICF S.r.L. Industria Chimica Fine

Kohde-eläinlaji/djurslag:

kissa/katt, koira/hund

Käyttötarkoitus/indikation:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain kohde-eläinlajin hoitoon. Endast för
behandling av katt och hund.

Maahantuoja/importör:

FaunaPharma Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

18.7.2012 - 31.3.2019 (Oriola Finland Oy)
22.4.2016 - 31.3.2019 (Prevett Oy)
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Haittavaikutukset/biverkningar:

Haittavaikutuksista tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Biverkningar bör
anmälas till Fimea.

Ringer-acetat Fresenius Kabi infuusioneste, liuos/infusionsvätska, lösning
Vaikuttava aine/aktiv substans:

natriumkloridi/natriumklorid
kaliumkloridi/kaliumklorid
kalsiumkloridi/kalciumklorid
magnesiumkloridiheksahydraatti/
magnesiumkloridhexahydrat
natriumasetaatti/natriumacetat

5,9 g/1000 ml
0,3 g/1000 ml
0,295 g/1000 ml
0,2 g/1000 ml
4,1 g/1000 ml

Pakkaus/förpackning:

2 x 5000 ml

Valmistaja/tillverkare:

Fresenius Kabi Norge AS tai Fresenius Kabi France

Myyntiluvan haltija/innehavaren av
försäljningstillstånd:

Fresenius Kabi Norge AS

Kohde-eläinlaji/djurslag:

hevonen/häst, nauta/nötkreatur

Varoaika/karenstider:

teurastus ja maito 0 vrk/slakt och mjölk 0 dygn

Käyttötarkoitus/indikation:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain kohde-eläinlajin hoitoon.
Endast för behandling av häst och nötkreatur.

Maahantuoja/importör:

Tamro Oyj, Fresenius Kabi AB sivuliike Suomessa

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Tamro Oyj, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

31.10.2018 – 30.4.2019

Haittavaikutukset/biverkningar:

Haittavaikutuksista tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Biverkningar bör
anmälas till Fimea.

Sulfatrim 20/100 mg tabletti/tablett
Vaikuttava aine/aktiv substans:

trimetopriimi/trimetoprim 20 mg, sulfadiatsiini/sulfadiazin 100 mg

Pakkaus/förpackning:

25 x 10 tabl.

Valmistaja/tillverkare:

Lelypharma B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av
försäljningstillstånd:

AST Beheer B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

kissa/katt, koira/hund
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Käyttötarkoitus/indikation:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain kohde-eläinlajin hoitoon. Endast för
behandling av katt och hund.

Maahantuoja/importör:

Prevett Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

25.11.2016 – 31.3.2019

Sulfatrim 80/400 mg tabletti/tablett
Vaikuttava aine/aktiv substans:

trimetopriimi/trimetoprim 80 mg, sulfadiatsiini/sulfadiazin 400 mg

Pakkaus/förpackning:

25 x 10 tabl.

Valmistaja/tillverkare:

Lelypharma B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av
försäljningstillstånd:

AST Beheer B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

kissa/katt, koira/hund

Käyttötarkoitus/indikation:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain kohde-eläinlajin hoitoon.
Endast för behandling av katt och hund.

Maahantuoja/importör:

Prevett Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

25.11.2016 – 31.3.2019

Tribrissen 80/400 mg/ml injektioneste, suspensio/injektionsvätska, suspension
Vaikuttava aine/aktiv substans:

sulfadiatsiini 400 mg/ml, trimetopriimi 80 mg/ml
sulfadiazin 400 mg/ml, trimetoprim 80 mg/ml

Pakkaus/förpackning:

100 ml

Valmistaja/tillverkare:

Vet Pharma Friesoythe GmbH

Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd:

Intervet International B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

hevonen, nauta, sika/häst, nöt, svin

Varoaika/karenstider:

hevonen/häst teurastus/slakt 28 vrk/dygn
nauta/nöt teurastu/slakt 34 vrk/dygn, maito/mjölk 7 vrk/dygn
sika/svin: teurastus/slakt 30 vrk/dygn
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Ehto/Villkor:

Haittavaikutuksista, mukaan lukien puuttuvan tehon epäilykset,
tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskukselle (Fimea). Biverkningar, inklusive misstanke om
bristfällig effekt, bör anmälas till Fimea.

Maahantuoja/importör:

Intervet Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

19.10.2018 – 18.10.2019
Lupa koskee ainoastaan 13.9.2018 myyntivarastossa olleita eriä
nro 7261101 ja 8010107.

Viokase-V jauhe/pulver
Vaikuttava aine/aktiv substans:

lipaasi, amylaasi, proteaasi/lipas, amylas, proteas

Pakkaus/förpackning:

227 g

Valmistaja/tillverkare:

Bimeda Inc., USA

Myyntiluvan haltija/
innehavare av försäljningstillstånd:

Zoetis Inc., USA

Kohde-eläinlaji/djurslag:

koira/hund, kissa/katt

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien
hoitoon./Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter
som näms i beslutet.
Valmiste voi aiheuttaa valmistetta käsittelevälle henkilölle iho-oireita
tai ärsytystä, jos sitä pääsee hengitysteihin tai iholle. Pese kädet
huolella käytön jälkeen ja vältä valmisteen pääsemistä hengitysteihin./
Läkemedlet kan orsaka hudsymtom eller irritation i användarens
luftvägar eller på huden. Tvätta händerna noggrant efter användning
och undvik exponering via luftvägarna.

Maahantuoja/importör:

Zoetis Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

17.10.2016 - 31.3.2019

