
VALMISTEYHTEENVETO 

 

 

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI 

 

Spotinor vet 10 mg/ml paikallisvaleluliuos naudalle ja lampaalle 

 

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 

 

1 ml sisältää:   

Vaikuttava aine: 

Deltametriini 10 mg 

 

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1. 

 

3. LÄÄKEMUOTO 

 

Paikallisvaleluliuos 

Kirkas, kullanvaalea öljymäinen liuos. 

 

4. KLIINISET TIEDOT 

 

4.1 Kohde-eläinlajit 

 

Nauta ja lammas 

 

4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain 

 

Loistartuntojen hoito ja ennaltaehkäisy naudalla (täit, väiveet ja kärpäset), lampaalla (puutiaiset, täit, 

väiveet ja lampaan täikärpäset sekä lihakärpäsen toukat) ja karitsalla (väiveet ja puutiaiset). 

 

Nauta: Täiden ja väiveiden, kuten Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli ja 

Haematopinus eurysternus, aiheuttamien tartuntojen hoito ja ennaltaehkäisy liha- ja lypsykarjalla.  

Apuna purevien ja häiritsevien kärpästen, kuten Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca-

kärpäset ja Hydrotaea irritans, aiheuttamien tartuntojen hoidossa ja ehkäisemisessä. 

 

Lammas: Puutiaisten (Ixodes ricinus) ja täiden sekä väiveiden (Linognathus ovillus, Bovicola ovis) ja 

lampaan täikärpästen (Melophagus ovinus) sekä lihakärpästen toukkien (yleensä Lucilia spp.) 

aiheuttamien tartuntojen hoito ja ennaltaehkäisy. 

 

Karitsa: Puutiaisten (Ixodes ricinus) ja väiveiden (Bovicola ovis) aiheuttamien loistartuntojen hoito ja 

ennaltaehkäisy. 

 

4.3 Vasta-aiheet 

 

Ei saa käyttää toipilaille tai sairaille eläimille. 

Ei saa käyttää eläimille, joilla on yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. 

Valmisteen hyväksytystä käytöstä poikkeava käyttö kohde-eläimiin kuulumattomilla koirilla ja 

kissoilla voi aiheuttaa neurologisia myrkytysoireita (ataksia, kouristukset, vapina) ja ruuansulatukseen 

liittyviä oireita (lisääntynyt syljeneritys, oksentelu) ja johtaa kuolemaan. 

 

4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain 

 

Resistenssin välttämiseksi valmistetta tulee käyttää vain, kun paikallisen kärpäspopulaation herkkyys 

vaikuttavalle aineelle on varmistettu. 

Resistenssiä deltametriinille on raportoitu nautojen pistävillä ja häiritsevillä kärpäsillä ja lampaiden 

täillä ja väiveillä.   



Valmiste vähentää kärpästen määrää eläimissä, mutta ei hävitä kärpäsiä maatilalta. Valmisteen 

suunnitelmallisen käytön tulee perustua paikalliseen ja alueelliseen epidemiologiseen tietoon loisten 

herkkyydestä, ja sitä tulisi käyttää yhdessä muiden tuholaistorjuntamenetelmien kanssa. 

Seuraavia käytäntöjä tulee välttää, koska ne lisäävät resistenssin kehittymisriskiä, jonka seurauksena 

saattaa olla hoidon tehon menettäminen: 

- samaan ryhmään kuuluvien ulkoloislääkkeiden liian tiheä, toistuva ja pitkäaikainen käyttö 

- aliannostus, joka voi johtua siitä, että eläimen paino aliarvioidaan, valmiste annetaan 

virheellisesti tai annostelulaitteen kalibrointi on laiminlyöty.  

Jos kliiniset oireet jatkuvat hoidon jälkeen, diagnoosi on tarkistettava. 

 

4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet 

 

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet 

Valmiste on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. 

Älä levitä valmistetta eläimen silmiin tai limakalvoille tai niiden lähelle. 

Huolehdi siitä, etteivät eläimet nuole valmistetta. Vältä valmisteen käyttöä helteellä ja huolehdi siitä, 

että eläimillä on riittävästi juomavettä. 

Valmiste tulee annostella terveelle nahalle, koska laajojen ihovaurioiden alueelta tapahtuva 

imeytyminen voi johtaa myrkytysoireisiin. Hoidon jälkeistä paikallisärsytystä voi esiintyä, koska iho 

voi olla jo loistartunnan vaurioittama.  

 

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava 

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä valmisteelle tai jollekin sen ainesosalle, tulee välttää kosketusta 

eläinlääkevalmisteen kanssa. 

Valmistetta annettaessa tai äskettäin hoidettuja eläimiä käsiteltäessä on käytettävä suojavarusteita kuten 

vedenpitävää esiliinaa, saappaita ja suojakäsineitä.  

Vaihda valmisteen likaamat vaatteet välittömästi ja pese ne ennen seuraavaa käyttöä. 

Jos valmistetta joutuu iholle, pese se pois välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä. 

Pese kädet ja valmisteelle alttiina ollut iho aina valmisteen käsittelyn jälkeen ja ennen ruokailua. 

Jos valmistetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla, puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. 

Jos vahingossa nielet valmistetta, huuhtele suu välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. 

Älä tupakoi tai nauti mitään juomaa tai ruokaa, kun käsittelet valmistetta. 

Valmiste sisältää deltametriiniä, joka voi aiheuttaa pistelyä, kutinaa ja läikikästä punoitusta iholla.  Jos 

tunnet pahoinvointia käsiteltyäsi valmistetta, ota yhteyttä lääkäriin ja näytä hänelle valmisteen 

pakkausseloste. 

 

Lääkärille:  

Lisätietoa kliinisestä hoidosta on saatavilla myrkytystietokeskuksesta. 

 

Muut varotoimet 

Deltametriini on erittäin myrkyllistä lannassa eläville eliöille, vesieliöille ja mehiläisille, se pysyy 

maaperässä ja voi kerääntyä sedimentteihin. 

Vesiekosysteemeille ja lannassa eläville eliöille aiheutuvaa vaaraa voi vähentää välttämällä liian tiheää 

ja toistuvaa deltametriinin (ja muiden synteettisten pyretroidien) käyttöä naudoilla ja lampailla, esim. 

rajoittamalla käsittelyn vain yhteen kertaan vuodessa kutakin laidunta kohden.  

Vesiekosysteemeille aiheutuvaa vaaraa voi vähentää myös siten, että hoidettua karjaa ei päästetä 

vesistöihin neljään viikkoon käsittelyn jälkeen. 

 

4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus) 

 

Hilseilyä ja kutinaa on esiintynyt hyvin harvoin naudoilla 48 tunnin kuluessa käsittelystä. 

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti: 

- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset). 

 

4.7 Käyttö tiineyden, laktaation tai muninnan aikana 

 

Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta tiineyden ja maidonerityksen aikana ei ole selvitetty. 

Laboratoriotutkimuksissa (rotta, kani) ei ole löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista tai 

sikiötoksisista vaikutuksista. 



Käytä ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella. 

 

4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 

 

Ei saa käyttää yhdessä muiden hyönteis- tai punkkimyrkkyjen kanssa. Deltametriinin toksisuus 

lisääntyy erityisesti yhdessä organofosfaattien kanssa käytettynä. 

 

4.9 Annostus ja antotapa 

 

Ulkoiseen käyttöön. Kertavaleluun paikallisesti. 

 

Annos: 

Nauta: 100 mg deltametriiniä eläintä kohti, mikä vastaa 10 ml valmistetta. 

Lammas: 50 mg deltametriiniä eläintä kohti, mikä vastaa 5 ml valmistetta. 

Karitsa (alle 10 kg:n painoinen tai 1 kk:n ikäinen): 25 mg deltametriiniä eläintä kohti, mikä vastaa 2,5 

ml valmistetta. 

 

Antotapa: Annostele kerta-annoksena eläimen selkään erityistä annostelijapulloa tai annosteluruiskua 

käyttäen yhteen kohtaan lapojen väliin selkärangan kohdalle. Torjuttaessa lihakärpästen toukkia 

lampailla on noudatettava alla olevia erityisohjeita. 

 

Täit ja väiveet naudalla: Yksi hoitokerta häätää yleensä kaikki täit ja väiveet. Kaikkien täiden ja 

väiveiden häviäminen voi kestää 4–5 viikkoa, joiden aikana munista kuoriutuvat loiset kuolevat. 

Erittäin vähäinen määrä loisia voi selviytyä pienellä osalla eläimistä.  

 

Kärpäset naudalla: Purevien ja ei-purevien kärpästen aiheuttamien tartuntojen hoito ja 

ennaltaehkäisy. Jos vallitsevana lajina on Haematobia irritans, tartuntojen hoidon ja ehkäisyn 

vaikutusaika on 4–8 viikkoa.  Käsittely kärpästen torjumiseksi voidaan uusia vasta neljän viikon 

kuluttua. 

 

Puutiaiset lampaalla: Valmisteen anto keskelle selkää lapojen väliin hoitaa ja ehkäisee 

puutiaistartunnat kaiken ikäisillä eläimillä kuuden viikon ajan käsittelyn jälkeen. 

 

Lampaan täikärpäset sekä täit ja väiveet lampailla: Valmisteen anto keskelle selkää lapojen väliin 

kerityille ja keritsemättömille lampaille vähentää väiveiden tai täikärpästen aiheuttaman loistartunnan 

esiintyvyyttä 4–6 viikon ajan käsittelyn jälkeen. 

Lampaita hoidettaessa on suositeltavaa 

- käsitellä eläimet pian keritsemisen jälkeen (eläimillä lyhyt villa) 

- pitää käsitellyt lampaat erillään käsittelemättömistä tartunnan välttämiseksi. 

 

Huom.: Puutiaisten, lampaan täikärpästen sekä täiden ja väiveiden aiheuttamien tartuntojen 

hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi lampaan villa taitetaan jakaukselle ja valmiste annostellaan lampaan 

iholle.   

 

Lihakärpästen toukat lampailla: Annostele valmistetta mahdollisimman pian suoraan alueelle, jolla 

kärpäsentoukkia on havaittavissa. Yksi käsittely riittää tappamaan lihakärpäsen toukat lyhyen ajan 

kuluessa. Laajojen muutosten yhteydessä likaantunut villa on syytä leikata pois ennen hoitokäsittelyä. 

 

Väiveet ja puutiaiset karitsoilla: Valmisteen anto keskelle selkää lapojen väliin hoitaa ja ehkäisee 

puutiaistartunnat enintään 6 viikon ajan käsittelyn jälkeen ja vähentää väiveiden esiintyvyyttä 4–6 

viikon ajan käsittelyn jälkeen. 

 

4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet)  

 

Yliannostuksen seurauksena on havaittu joitakin haittavaikutuksia, kuten tuntohäiriöitä ja 

ärsytysoireita naudoilla sekä tiheävirtsaisuutta tai virtaamisen yrittämistä nuorilla karitsoilla. Oireet 

ovat olleet lieviä ja ohimeneviä ja parantuneet ilman hoitoa. 

 

 



4.11 Varoaika 

 

Nauta: 

Teurastus: 17 vrk 

Maito: nolla tuntia 

 

Lammas: 

Teurastus: 35 vrk 

Maito: Ei saa käyttää uuhille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. 

 

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 

 

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Paikallisesti käytettävä ulkoloislääke, ml. hyönteismyrkyt. Pyretriinit ja 

pyretroidit. 

ATCvet-koodi: QP53AC11 

 

5.1  Farmakodynamiikka 

 

Deltametriini on synteettinen pyretroidi, jolla on hyönteisiä ja punkkeja tappava vaikutus.  Se kuuluu 

pyretroidiestereihin, jotka ovat jauhetuista pyrethrum-kasvin kukista uutettujen alkuperäisten 

hyönteismyrkkyjen synteettisiä vastineita. Deltametriini on alfa-syanopyretroidi ja se kuuluu toisen 

polven pyretroideihin, joiden molekyylirakenne on aiempia yhdisteitä stabiilimpi. Deltametriinillä on 

siten parempi valo- ja biohajoamisen kestävyys ja tehokkaampi hyönteisiä tappava vaikutus. Se on 

entistä myrkyllisempi hyönteisille ja punkeille, koska se metaboloituu hitaasti.  

 

Pyretroidien hyönteisiä tappavaa vaikutusta ei tarkalleen tunneta, mutta niillä on hyönteisiin voimakas 

neurotoksinen vaikutus, joka johtaa koordinaatiokyvyn menettämiseen ja liikkeiden hallinnan 

estymiseen (ns. knock-down-efekti). Nisäkkäillä pyretroidit metaboloituvat oksidaation ja 

neurotoksisen metabolian kautta huomattavasti nopeammin, joten neurotoksisia vaikutuksia voi ilmetä 

vain annoksilla, jotka ovat moninkertaisesti suurempia kuin mitä tarvitaan ulkoloisten torjuntaan. 

 

Deltametriiniresistenssiin vaikuttaa todennnäköisesti kaksi fysiologista mekanismia: deltametriinin 

molekulaarisen kohteen mutaatio tai metaboliset glutationi-S-transferaasientsyymit. 

 

5.2  Farmakokinetiikka 

 

Eläimen nahalle annosteltu deltametriini imeytyy vähäisessä määrin ihon läpi naudalla ja lampaalla. 

Pyretroidit metaboloituvat oksidaation ja neurotoksisen metabolian kautta. 

Deltametriinillä käsitellyn eläimen elimistöön imeytynyt aine poistuu pääasiassa ulosteen mukana. 

 

5.3 Ympäristövaikutukset 

 

Deltametriini voi vaikuttaa haitallisesti sekä vedessä että lannassa oleviin muihin eliöihin, jotka eivät 

ole kohdelajeja. Potentiaalisesti myrkyllisiä määriä deltametriiniä voi erittyä neljän viikon ajan 

käsittelyn jälkeen. Deltametriinillä käsiteltyjen eläinten laitumelle jättämät ulosteet voivat vähentää 

lannassa elävien eliöiden määrää, mikä voi heikentää lannan hajoamista. 

Deltametriini on erittäin myrkyllistä lannassa eläville eläimille, vesieliöille ja mehiläisille, se pysyy 

maaperässä ja voi kerääntyä sedimentteihin. 

 

6. FARMASEUTTISET TIEDOT 

 

6.1 Apuaineet 

 

Keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit.         

 

6.2 Tärkeimmät yhteensopimattomuudet 

 

Ei tunneta 

 



6.3 Kestoaika 

 

Avaamattoman pakkauksen kestoaika: 3 vuotta. 

Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaika: 6 kuukautta. 

 

6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet 

 

Säilytä annostelupullo ulkopakkauksessa valolta suojattuna. 

Ei saa jäätyä. Säilytä alle 25°C. 

 

6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus 

 

250 ml, 1 x 500 ml ja 2 x 500 ml kirkas HDPE-muovipullo, jossa on säädettävä annosmitta ja 

valkoinen polypropyleeninen kierrekorkki, pahvikotelossa. 

1 litran ja 2,5 litran valkoinen HDPE-muovisäiliö, johon voi yhdistää annosteluruiskun ja jossa on 

valkoinen polypropyleeninen kierrekorkki, pahvikotelossa. 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 

 

6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien 

jätemateriaalien hävittämiselle 

 

Vahingollista kaloille ja muille vesieliöille. Valmistetta tai käytettyjä pakkauksia ei saa päästää 

vesistöihin, lampiin tai ojiin. 

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä 

paikallisten määräysten mukaisesti. 

 

7. MYYNTILUVAN HALTIJA 

 

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited 

Rossmore Industrial Estate 

Monaghan 

Irlanti 

 

8. MYYNTILUVAN NUMERO  

 

31495  

 

9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

   

 1.12.2014 / 18.6.2019 

 

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

   

 28/09/2020 
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