
  

PAKKAUSSELOSTE 

 

Spotinor vet 10 mg/ml paikallisvaleluliuos naudalle ja lampaalle 

deltametriini 

 

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA 

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI 

           

Myyntiluvan haltija: 

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited 

Rossmore Industrial Estate 

Monaghan 

Irlanti 

 

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: 

Norbrook Laboratories Ltd 

Station Works 

Newry 

BT35 6JP 

Co. Down  

Pohjois-Irlanti 

 

Norbrook Manufacturing Limited 

Rossmore Industrial Estate, 

Monaghan, 

Irlanti 

 

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI 

 

Spotinor vet 10 mg/ml paikallisvaleluliuos naudalle ja lampaalle 

deltametriini 

 

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET 

 

1 ml sisältää:  

Vaikuttava aine: 

Deltametriini  10 mg 

 

Kirkas, kullanvaalea öljymäinen liuos. 

 

4.      KÄYTTÖAIHEET 

  

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 tartuntojen hoito ja 

ennaltaehkäisy. 

 

5.      VASTA-AIHEET 

  

Ei saa käyttää uuhille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. 

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 (hoipertelu, kouristukset, vapina) ja ruuansulatukseen liittyviä oireita 

(lisääntynyt syljeneritys, oksentelu) ja johtaa kuolemaan. 

 

6. HAITTAVAIKUTUKSET 

  

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). 

 

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä, 

että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi. 

 

7. KOHDE-ELÄINLAJIT 

 

Nauta ja lammas 

 

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN 

 

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 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. 

 

9. ANNOSTUSOHJEET 

 

Puutiaisten, lampaan täikärpästen sekä täiden ja väiveiden aiheuttamien tartuntojen hoitamiseksi ja 

ehkäisemiseksi pitää lampaan villaan pitää tehdä jakaus, jotta pääset laittamaan valmisteen 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. 

 

10. VAROAIKA (VAROAJAT) 

 

Nauta: 

Teurastus: 17 vrk 

Maito: nolla tuntia 

 

Lammas: 

Teurastus: 35 vrk 

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

 

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET 

 

Ei lasten näkyville eikä ulottuville. 

Säilytä annostelupullo ulkopakkauksessa valolta suojattuna. 

Ei saa jäätyä. Säilytä alle 25°C. 

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu ulkopakkauksessa 

ja pullossa ”Käyt. viim.” jälkeen.   

Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaika: 6 kuukautta. 

 

12. ERITYISVAROITUKSET 

           

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.  

Resistenssin välttämiseksi valmistetta tulee käyttää vain, kun paikallisen kärpäspopulaation herkkyys 

vaikuttavalle aineelle on varmistettu. 

Resistenssiä deltametriinille on raportoitu nautojen pistävillä ja kiusaavilla kärpäsillä ja lampaiden 

täillä/väiveillä.  



 

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

suunnitelmallisen käytön tulee siis perustua paikalliseen ja alueelliseen epidemiologiseen tietoon loiseläinten 

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. 

 

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 hanavedellä 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. 

 

Tiineys ja imetys: 

Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta tiineyden ja maidonerityksen aikana ei ole selvitetty. 

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

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

 

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: 

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

erityisesti yhdessä organofosfaattien kanssa käytettynä. 

 

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet): 

Yliannostuksen seurauksena on havaittu joitakin haittavaikutuksia, kuten tuntohäiriöitä ja ärsytysoireita 

naudoilla sekä tiheävirtsaisuutta tai virtsaamisen yrittämistä nuorilla karitsoilla. Oireet ovat olleet lieviä ja 

ohimeneviä ja parantuneet ilman hoitoa. 

 

Yhteensopimattomuudet: 

Ei tunneta 

 

 



  

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN LÄÄKEVALMISTEEN TAI 

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI 

 

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. 

 

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY 

           

28/09/2020 

 

15. MUUT TIEDOT 

 

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. 

 

Pakkaustiedot 

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. 

 

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saat myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta: 

Vet Medic Animal Health Oy 

PL 27, 

FI-13721 

Parola 

 

  

 


