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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Uudet myönnetyt eläinlääkkeiden
myyntiluvat 1.5.-11.9.2018

Myyntiluvan
myöntämispvm

Kauppanimi

Vahvuus

Lääkemuoto

Vaikuttava aine

Kohde-eläinlaji

Indikaatio

4.5.2018

INSISTOR VET.

10 mg/ml

injektioneste, liuos

methadoni
hydrochloridum

kissa, koira

8.5.2018

BRAVECTO PLUS

112,5 mg / 5,6 mg
paikallisvaleluliuos
pienille kissoille, 250
mg / 12,5 mg
keskikokoisille
kissoille, 500 mg /
25 mg suurille
kissoille

fluralanerum,
moksidectinum

kissa

Kivunhoito.
Yleisanestesian esilääkitys tai neuroleptianalgesia
yhdessä neuroleptin kanssa.
Kissoille, joilla on tai on riski saada kirppujen ja
puutiaisten, ruoansulatuskanavan sukkulamatojen tai
sydänmadon aiheuttama sekaloistartunta. Tämä
eläinlääke on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan
silloin, kun käyttö yhtä aikaa kirppuja tai puutiaisia ja
yhtä tai useampaa muuta kohdeloista vastaan on
tarpeen.
Kirppu- ja puutiaistartuntojen hoitoon kissoille antaen
välittömän ja pitkäkestoisen kirppuja
(Ctenocephalides felis) ja puutiaisia (Ixodes ricinus)
tappavan vaikutuksen 12 viikon ajaksi. Kirppujen ja
puutiaisten täytyy kiinnittyä kissaan ja aloittaa
imeminen, jotta ne altistuvat vaikuttavalle aineelle.
Valmistetta voidaan käyttää osana kirppuallergian
(flea allergy dermatitis, FAD) hoitoa.
Suolinkaistartuntojen (Toxocara cati 4.-vaiheen
toukat, epäkypsät aikuiset ja aikuiset) ja
hakamatotartuntojen (Ancylostoma tubaeforme 4.vaiheen toukat, epäkypsät aikuiset ja aikuiset)
hoitoon.
Dirofilaria immitis -loisen aiheuttaman
sydänmatotaudin ehkäisyyn 8 viikon ajan.

2(4)

15.5.2018

CHANOX VET

50 mg/ml

oraalisuspensio

toltrazurilum

lammas (karitsa),
Porsaat: Kokkidioosin kliinisten oireiden
nauta (vasikka), sika ennaltaehkäisyyn vastasyntyneille porsaille, kun tilalla
on aiemmin todettu kokkidioosia, jonka aiheuttaja on
(porsas)
Isospora suis.
Vasikat: Kokkidioosin kliinisten oireiden
ennaltaehkäisyyn ja kokkidien erityksen
vähentämiseen navetoissa eläville lypsylehmiksi
kasvatettaville vasikoille, kun tilalla on aiemmin
todettu kokkidioosia, jonka aiheuttaja on Eimeria
bovis tai Eimeria zuernii.
Karitsat: Kokkidioosin kliinisten oireiden ehkäisyyn ja
kokkidien erityksen vähentämiseen karitsoille, kun
tilalla on aiemmin todettu kokkidioosia, jonka
aiheuttaja on Eimeria crandallis tai Eimeria
ovinoidalis.

21.5.2018

HIPPOZOL VET

400 mg

enterorakeet

omeprazolum

hevonen

For treatment of gastric ulcer in horses.

22.5.2018

DEXAJECT

2 mg/ml

injektioneste, liuos

dexamethasoni
natrii phosphas

hevonen, nauta,
sika, koira ja kissa

28.5.2018

HUVEGUARD MMAT
VET

Hevonen, nauta, sika, koira ja kissa:
Tulehduksellisten tai allergisten tilojen hoito. Nauta:
Poikimisen käynnistäminen. Primaarin ketoosin hoito
(asetomia). Hevonen: Niveltulehduksen,
limapussitulehduksen tai jännetuppitulehduksen
hoito.
Kanojen aktiiviseen immunisointiin E.acervulinan,
E.maximan, E.mitisin ja E.tenellan aiheuttamien
infektioiden sekä kokkidioosin kliinisten oireiden
vähentämiseksi.
Immuniteetin alku: 21 päivää rokotuksen jälkeen.
Immuniteetin kesto: ei osoitettu.

suspensio oraalisuspensiota Eimeria acervulina, kana
varten
E.maxima, E.mitis,
E.tenella
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28.5.2018

HUVEGUARD NB VET

suspensio oraalisuspensiota Eimeria necatrix,
varten
E.brunetti

kana (munintakana, Kanojen aktiiviseen immunisointiin 14 päivän iästä
siitoskana)
E.necatrixin ja E.brunettin aiheuttamien infektioiden
sekä kokkidioosin kliinisten oireiden vähentämiseksi.
Immuniteetin alku: 21 päivää rokotuksen jälkeen.
Immuniteetin kesto: ei osoitettu.

11.6.2018

UBROSEAL

intramammaarisuspensio

bismuthi subnitras

nauta

Utaretulehdusten ehkäisy ummessaoloaikana.
Lehmillä, joilla ei ole todettu subkliinistä
utaretulehdusta, valmiste soveltuu yksinään
käytettäväksi utaretulehduksen ehkäisyyn
ummessaoloaikana. Valmisteella hoidettavat lehmät
valitaan eläinlääkärin kliinisen arvion perusteella.
Valintakriteerit voivat perustua yksittäisten lehmien
utaretulehdus- ja solupitoisuushistoriaan, subkliinisen
utaretulehduksen toteamiseen tavanomaisin
tutkimuksin tai bakteriologisiin näytteisiin.

14.6.2018

DANY'S BIENENWOHL 39,4 mg/ml

jauhe ja liuos dispersiota
varten, mehiläispesään
mehiläisille

Acidum oxalicum
dihydricum

mehiläinen

Mehiläisten (Apis mellifera) varroatoosin (Varroa
destructor) hoito yhteiskunnissa, joissa ei ole
sikiöintiä.

19.6.2018

APIVAR VET

lääkenauha mehiläispesään amitrazum

tarhamehiläinen

Amitratsille herkän Varroa destructor -punkin
aiheuttaman varroatoosin hoito tarhamehiläisillä.

28.6.2018

ALFAXAN MULTIDOSE 10 mg/ml

injektioneste, liuos

kani, kissa, koira

Induktioaineena ennen inhalaatioanestesiaa koirille,
kissoille ja lemmikkikaneille.
Ainoana anestesia-aineena anestesian induktioon ja
ylläpitoon tutkimus- tai leikkaustoimenpiteiden
aikana koirille ja kissoille.

2,6 g

500 mg

alfaxalonum
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26.7.2018

UBAC

injektioneste, emulsio

Lipoteichoic acid
(LTA) from Biofilm
Adhesion
Component (BAC)
of Streptococcus
uberis , strain 5616

nauta

Terveiden lehmien ja hiehojen aktiiviseen
immunisaatioon vähentämään Streptococcus
uberiksen aiheuttamien kliinisten utaretulehdusten
esiintyvyyttä, vähentämään somaattisten solujen
määrää positiivisissa Streptococcus uberis
maitonäytteissä ja vähentämään maidon
tuotantomenetyksiä Streptococcus uberis -bakteerin
aiheuttamien utaretulehdusten takia.
Immuniteetin alkaminen: noin 36 päivää toisen
annoksen jälkeen.
Immuniteetin kesto: noin ensimmäiset 5
imetyskuukautta.

