
PAKENDI INFOLEHT 
Apiguard, 12,5 g geel meemesilastele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja: 
Vita (Europe) Limited 
Vita House 
26-27 London Street    
Basingstoke      
Hampshire RG21 7PG 
Ühendkuningriik 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Laleham Healthcare Limited 
Sycamore park - Mill Lane 
Alton 
Hampshire GU 34 2PR 
Ühendkuningriik 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Apiguard, 12,5 g geel meemesilastele 
Tümool 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1 annus (50 g) sisaldab: 
Toimeaine:  
Tümooli    12,5 g 
 
Abiained:  
Karbomeer, trolamiin, puhastatud vesi. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Varroa destructor’i põhjustatud varroatoosi ravi meemesilastel (Apis mellifera). 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole teada.  
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Ravi ajal võib esineda mesilaspere kerge ärritus.  
Raviaegse õhutemperatuuri ootamatu tõusu ajal võib esineda noorte mesilaste juurdekasvu 
vähenemist. See on aga siiski mööduva iseloomuga ja pere arengule mingit mõju ei avalda.  
 
 



 

7. LOOMALIIGID 
 
Meemesilane (Apis mellifera). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Tarusisene. 
Ühe mesilaspere ravi: manustada 2 alumiiniumist alusel olevat 50 g geeli pere kohta 2 nädalase 
intervalliga.  
Ravida maksimaalselt 2 korda aastas. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Manustamine:  
Avage taru. Eemaldage ravimialuse nurgalt fooliumkate. Asetage avatud ravimialus taru keskele 
raamide kohale, geeliga ülespoole.  
Veenduge, et ravimialuse ja taru kaane vahel oleks vähemalt 0,5 cm vaba ruumi. Sulgege taru. Kahe 
nädala möödudes asendage ravimialus samu juhiseid järgides uuega. Jätke ravim tarru nii kauaks, kui 
alused on tühjad. Enne uute töömesilaste lisamist eemaldage ravim tarust.  
Ravimi efektiivsus on suurem, kui seda kasutada hilissuvel pärast meekorje lõppu (kui mesilaste hulk 
peres on juba vähenenud). Raskete lestinfektsioonide korral võib preparaati siiski kasutada ka 
kevadel, kui õhutemperatuur on juba üle 15°C.  
Ravimi efektiivsus peredes võib sõltuvalt manustamise meetodist varieeruda. Seetõttu tuleb preparaati 
kasutada ühe osana kahjurite tõrje programmis ja lestade esinemist tuleb regulaarselt jälgida. Kui 
täheldatakse lestade rohkust järgneva talve või kevade jooksul, on soovitav talvel või kevadel läbi viia 
täiendav varroalestade vastane ravi.  
 
Kõiki mesila mesilasperesid tuleb ravida samaaegselt.  
 
 
10. KEELUAEG 
 
Mesi: 0 päeva. 
Mee korje ajal mitte ravida. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 30°C 
Mitte hoida sügavkülmas. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettenähtud annustamisskeemist tuleb rangelt kinni pidada, sest ebaõige annustamine võib kahjustada 
mesilasperet.  
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel: 
Mee maitse võimaliku rikkumise vältimiseks mee korje ajal mitte ravida.  
Ravi võib teha kohe pärast taru katete eemaldamist.   



 

Mitte kasutada ravimit, kui eeldatav maksimaalne päevane temperatuur ravi ajal on alla 15°C või pere 
aktiivsus on väga madal või kui õhutemperatuur on üle 40°C. 
Nõrgad pered tuleb enne ravimist ühendada. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule: 
Võimaliku kontaktdermatiidi ning naha ja silmade ärrituse vältimiseks, tuleb vältida preparaadi otsest 
nahale ja silma sattumist. Preparaadi käsitsemisel kasutage kaitsekindaid ning tavapärast 
kaitseriietust. Pärast preparaadi manustamist peske käed ja ravimiga kokkupuutunud riided seebi ja 
veega.  
Juhuslikul ravimi nahale sattumisel, pesta ravimiga kontaktis olnud piirkonda põhjalikult seebi ja 
veega.  
Juhuslikul ravimi silma sattumisel peske silmi põhjalikult suure hulga voolava veega ja konsulteerige 
silmaarstiga.  
Mitte sisse hingata. 
 
Üleannustamine: 
Soovitavatest annustest suuremate kasutamisel (1 alumiiniumalusel olevale 50 g geelile vastab 12,5 g 
tümooli) võib esineda häireid mesilaspere käitumises (agiteeritus, taru mahajätmine, suurenenud 
surevus). Üleannustamise korral eemaldage liigne ravimihulk mesitarust.  
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga. 
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
September 2014 
 
 
15. LISAINFO  
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:  
OÜ Zoovetvaru  
Uusaru 5 
Saue 76505 
Tel.: 800 9000 
 


