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MITTEIMMUNOLOOGILISTE VETERINAARRAVIMITE TOOTMINE

Ravimsööda eelsegu tootmine

Ravimsööt on käesoleva lisa mõistes veterinaarravimi või -ravimite ja sööda või söötade segu, mis on valmis turustamiseks ning on mõeldud
raviomaduste või haigust ärahoidvate või muude ravimile iseloomulike omaduste tõttu loomadele söötmiseks ilma täiendava töötlemiseta.

Ravimsööda eelsegu on veterinaarravim, mis on valmistatud ravimsööda tootmiseks.

1. Ravimsööda eelsegu tootmisel kasutatakse suures koguses taimset materjali, mille tõttu on tõenäoline putukate ja näriliste esinemine. Ruumide
kavand, sisustus ja kasutamine peab muutma saastumise ohu minimaalseks (vt ravimite tootmise eeskirja § 13 lg 4). Ettevõttes tuleb regulaarselt
kontrollida kahjurite puudumist kahjurite tõrje programmi kohaselt.

2. Hulgitoote tootmisel eelsegu jaoks eraldub palju tolmu, mille tõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata ristsaastumise vältimisele ja puhastuse
hõlbustamisele (vt ravimite tootmise eeskirja § 14 lg 10), kasutades võimalusel näiteks suletud teisaldussüsteeme ja kohtäratõmmet. Tootmistsooni
regulaarne puhastamine on vajalik ka eespool kirjeldatud meetmete rakendamisel.

3. Tootmisprotsessi etapid, mis võivad ebasoodsalt mõjutada toimeaine(te) stabiilsust (näiteks auru kasutamine graanulite tootmisel), peavad kõikide
partiide tootmisel olema ühesugused.

4. Eelsegusid tuleks toota eraldatud tsoonides, mis võiksid asuda väljaspool põhilisi tootmisruume. Kui see ei ole võimalik, peab eraldatud tsooni ümber
olema nn puhvertsoon, mis muudab minimaalseks teiste tootmistsoonide saastumise ohu.

Välisparasiitide vastaste ravimite tootmine

5. Vaatamata ravimite tootmise eeskirja alapunktis 2.3.3.1 sätestatule, võib ravimitena käsitletavaid ja registreeritavaid ning loomadele välispidiselt
manustatavaid välisparasiitide vastaseid ravimeid toota ja villida ajaliselt eraldatud protsessidena putukamürkide tootmise tsoonides. Nimetatud tsoonides
ei või toota teisi veterinaarravimeid.

6. Ristsaastumise vältimiseks peavad olema sobivad valideeritud puhastamisprotseduurid. Veterinaarravimite säilitamise tingimused peavad vastama
ravimite säilitamise nõuetele.

Penitsilliine sisaldavate ravimite tootmine

7. Loomad on penitsilliinidele vähem tundlikud kui inimesed. Ülitundlikkust on täheldatud hobustel ja koertel. Samas on ka teisi aineid, mis on teatud
loomaliikidele toksilised, näiteks ionofoorsed antibiootikumid hobustele. Kõnealuseid ravimeid on soovitatav toota eraldatud ruumides ravimite tootmise
eeskirja § 14 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõude kohaselt. Nimetatud nõuet ei pea täitma, kui ruumides toodetakse ainult veterinaarravimeid, kuid
sellegipoolest tuleb rakendada ravimite tootmise eeskirjas kirjeldatud meetmeid ristsaastumise vältimiseks ning töötaja ohutuse tagamiseks. Penitsilliine
sisaldavate ravimite tootmine peab sel juhul olema ajaliselt eraldatud ning tootmisele peavad järgnema sobivad valideeritud protseduurid saastuse
kõrvaldamiseks ja puhastamiseks.

Võrdlusnäidised

(vt ravimite tootmise eeskirja § 7 lg 2 p 8 ja § 36 lõiked 12–15)

8. Mõnede veterinaarravimite, eelkõige eelsegude lõpp-pakendid on suuremahulised ning seetõttu ei ole tootjal võimalik jätta igast partiist alles
võrdlusnäidiseid lõpp-pakendis. Tootja peab sellegipoolest tagama, et igast partiist jäetakse alles piisav kogus võrdlusnäidisena ning seda säilitatakse
ravimite tootmise eeskirja kohaselt.

9. Säilitamiseks kasutatav pakend peab olema samast materjalist, millest on turustatav esmane pakend.

Steriilsed veterinaarravimid

10. Ravimiameti loal võib lõppsteriliseerimisega veterinaarravimeid toota ravimite tootmise eeskirja lisas 1 nõutust madalama klassiga puhtas tsoonis,
kuid tsoon peab vastama vähemalt D klassile.
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