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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Uudet myönnetyt eläinlääkkeiden myyntiluvat
12.9.-12.12.2018

Myyntiluvan
myöntämispvm

Kauppanimi

2.11.2018

2.11.2018

Vahvuus

Lääkemuoto

Vaikuttava aine

Kohde-eläinlaji

Indikaatio

EPRIVALAN VET 5 mg/ml

kertavaleluliuos

eprinomectinum

Nauta (lihanaudat ja
lypsylehmät),
lammas, vuohi

Seuraavien eprinomektiinille herkkien loislajien aiheuttamien tartuntojen hoito:
Nauta: Maha- ja suolistonematodit: Ostertagia spp. (täysik, L4-toukkam), O. lyrata (täysik), O.
ostertagi (täysik, L4-toukkam, lepotilassa L4-toukkam), Cooperia spp. (täysik, L4-toukkam,
lepotilassa L4-toukkam), C. onchophora (täysik, L4-toukkam), C. punctata (täysik, L4toukkam), C. surnabada (täysik, L4-toukkam), C. pectinata (täysik, L4-toukkam), Haemonchus
placei (täysik, L4-toukkam), Trichostrongylus spp. (täysik, L4-toukkam), T. axei (täysik, L4toukkam), T. colubriformis (täysik, L4-toukkam), Bunostomum phlebotomum (täysik, L4toukkam), Nematodirus helvetianus (täysik, L4-toukkam), Oesophagostomum spp. (täysik),
Oesophagostomum radiatum (täysik, L4-toukkam), Trichuris spp. (täysik). Keuhkomato:
Dictyocaulus viviparus (täysik, L4-toukkam). Permut (parasitoivat muodot): Hypoderma bovis,
Hypoderma lineatum. Syyhypunkit: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabei var. bovis. Täit ja
väiveet: Linognathus vituli, Damalinia bovis, Haematopinus eurysternus, Solenoptes capillatus.
Kärpäset: Haematobia irritans.
Pitkäkestoinen vaikutus
Ohjeiden mukaan käytetty valmiste estää myös seuraavien loislajien uusintatartunnat:
Enintään 28 vrk: Dictyocaulus viviparus, Ostertagia ostertagi, Oesophagostomum radiatum,
Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Cooperia onchopora. Enintään 14 vrk: Nematodirus
helvetianus. Enintään 21 vrk: Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus axei,
Haemonchus placei. Eprivalan vet -valmisteesta saadaan parhaat hoitotulokset, kun sitä
käytetään näiden loislajien epidemiologisen tilanteen mukaan osana sekä sisä- että ulkoloisten
häätöhoito-ohjelmaa. Lammas: Maha- ja suolistonematodit (aikuiset): Teladorsagia
circumcincta (pinnata/trifurcata) Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei,
Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus battus, Cooperia curticei, Chabertia ovina,
Oesophagostomum venulosum. Keuhkomato (aikuiset): Dictyocaulus filaria.
Vuohi: Maha- ja suolistonematodit (aikuiset): Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata),
Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus
battus, Cooperia curticei, Oesophagostomum venulosum. Keuhkomato (aikuiset): Dictyocaulus
filaria.

ALTRESYN

oraaliliuos

altrenogestum

Sika

Kiiman synkronointiin sukukypsille ensikoille.

4 mg/ml
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14.11.2018

METROBACTIN
VET

250 mg, 500
mg

tabletti

metronidazolum

Koira ja kissa

12.12.2018

SPIZOBACTIN
VET

1500000 IU /
250 mg,
3000000 IU /
500 mg,
750000 IU
/125 mg

purutabletti

spiramycinum,
metronidazolum

Koira

Giardia spp:n ja Clostridia spp:n (ts. C. perfringens tai C. difficile)
aiheuttamien mahasuolikanavan infektioiden hoito.
Metronidatsolille herkkien obligatorisesti anaerobisten bakteerien (esim.
Clostridia spp.) aiheuttamien urogenitaali-, suuontelo-, kurkku ja
ihoinfektioiden hoito.
Periodontaalisiin ja (peri)oraalisiin sairauksiin liittyvien usean bakteerilajin
yhtäaikaisesti aiheuttamien tulehdusten liitännäishoito mekaanisen tai
kirurgisen hoidon lisänä koiralla. Esimerkiksi gingiviitti, stomatiitti, glossiitti,
periodontiitti, tonsilliitti, hammasfisteli ja muut fistelihaavat suuontelossa,
keiliitti ja sinuiitti, joita aiheuttavat spiramysiinille/metronidatsolille herkät
mikro-organismit, kuten Gram-positiiviset ja anaerobiset bakteerit (katso
myös kohdat 4.4 ja 4.5).

