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Kokkuvõte üldsusele 

VarroMed 
oksaalhappe dihüdraat / sipelghape  

See on ravimi VarroMed Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte.  Selles selgitatakse, kuidas amet 
hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. 
Hindamisaruandes ei anta VarroMedi kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad VarroMedi kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad 
lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Mis on VarroMed ja milleks seda kasutatakse? 

VarroMed on meemesilaste kolooniate varroosi raviks kasutatav veterinaarravim. Varroos on 
meemesilaste haigus, mida põhjustab nakatumine varroalestaks nimetatava parasiidiga (Varroa 
destructor). Varroalest toitub täiskasvanud mesilaste hemolümfist (verest) ja haudest (meemesilaste 
arengustaadiumid), põhjustades mesilastele kahju ja/või nende surma. Lest võib aidata levitada ka 
viiruseid ja baktereid. Ulatuslik nakatumine lestaga võib lõppeda meemesilase koloonia hävinemisega. 
VarroMedi võib kasutada haudega ja haudeta kolooniates. 

VarroMed sisaldab toimeainena oksaalhappe dihüdraati ja sipelghapet. 

Kuidas VarroMedi kasutatakse? 

VarroMed on saadaval mesilastaru dispersioonina (mesilastarus kasutatava vedelikuna) ja see on 
käsimüügiravim. 

VarroMedi niristatakse mesilastele taru haudekambris. Annust kohandatakse vastavalt koloonia 
suurusele. VarroMed on ette nähtud kasutamiseks ainult varroosi integreeritud tõrjeprogrammi raames, 
mis hõlmab ka teisi meetodeid. Veterinaarravimit võib kasutada haudeta perioodil (talvine ravi) 
üheannuselise ravina või haude esinemisel (kevadine või sügisene ravi), mil tavaliselt on vaja korduvat 
ravi. Ravimit tuleb manustada hilisel pärastlõunal või õhtul, kui mesilased lendavad tõenäoliselt vähem. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 
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Kuidas VarroMed toimib? 

Nii oksaalhappe kui ka sipelghappe toimemehhanism ei ole täpselt teada. Arvatakse, et oksaalhape 
toimib lestade puhul ravimi happelisuse tõttu. Sipelghape tapab varroalestad arvatavasti lestarakkude 
energiatootmisvõime blokeerimise kaudu, kuid see võib mõjuda ka lestade närvirakkudele.  

Milles seisneb uuringute põhjal VarroMedi kasulikkus? 

VarroMedi efektiivsust uuriti väliuuringutes, mis tehti erineva (nii kontinentaalse kui ka vahemerelise) 
kliimaga Euroopa riikides. Igas uuringukohas võrreldi 20 uuringurühma 12 kontrollrühmaga, mida raviti 
flumetriiniga (samuti parasiidivastase toimega veterinaarravim). Uuringurühmi raviti talvel (ilma 
haudeta), kevadel ja sügisel (haudega) ja uuringusse olid kaasatud eri suurusega kolooniad 
(5000–30 000 mesilast), mille nakkusaste oli erinev. Varroalestade ja meemesilaste suremust 
kontrolliti kaks korda nädalas neljanädalase ravi jooksul ja üks nädal pärast ravi lõppu. VarroMedi 
keskmine lestade surmamise efektiivsus (mõõdetuna surnud lestade arvu järgi taru põhjas) oli talvel 
88%, kevadel 92% ja sügisel 85%. 

Mis riskid VarroMediga kaasnevad? 

VarroMedi kõige sagedasem kõrvalnäht (võib esineda enam kui 1 mesilaskoloonias 10st) on 
töömesilaste suremuse kasv. See kõrvalnäht võimendub suuremate ja/või korduvate annuste 
kasutamisel. 

VarroMedi ei tohi kasutada nektarierituse ajal, kui mesilased toodavad mett, ja seda ei tohi kasutada 
siis, kui meekambrid on tarusse kinnitatud. 

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või 
loomaga kokku puutuv inimene? 

VarroMed ärritab nahka ja silmi. Inimesed peavad vältima ravimi kokkupuudet naha, silmade ja 
limaskestaga (näiteks suu limaskest). Ravimi juhuslikul sattumisel nahale tuleb seda kohta otsekohe 
pesta voolava veega. Ravimi juhuslikul sattumisel silma loputage seda otsekohe puhta voolava veega 
10 minuti vältel. 

Vältida laste kokkupuutumist VarroMediga. Juhuslik allaneelamine võib põhjustada kahjulikke 
reaktsioone. 

Veterinaarravimi kasutamise ajal tuleb kasutada kaitserõivastust, happekindlaid kindaid ja kaitseprille. 
Tugevalt saastunud riided tuleb esimesel võimalusel vahetada puhaste riiete vastu ning enne järgmist 
kasutuskorda puhtaks pesta. 

Inimesed, kes on sipelghappe või oksaalhappe suhtes ülitundlikud (allergilised), peavad käsitsema seda 
veterinaarravimit ettevaatusega. 

Veterinaarravimi kasutamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi mett tarvitada 
inimtoiduks. 

VarroMediga ravitud mesilaste mee keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et kohustuslikku keeluaega ei 
ole. 
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Miks VarroMed heaks kiideti?  

Veterinaarravimite komitee järeldas, et VarroMedi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja 
soovitas selle kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave VarroMedi kohta 

Euroopa Komisjon andis VarroMedi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 02/02/2017.  

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst VarroMedi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad 
vajavad VarroMedi kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma 
oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: oktoober 2016. 
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