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In overeenstemming met de 

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Gezien het verzoek van Schippers Europe B.V. te Bladel d.d. 18 januari 
2010  tot wijziging van de registratie;

Gelet op de artikelen 3,  4 en 6 van de Diergeneesmiddelenwet 
(Stb.1985,410);

Gehoord de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen ;

BESLUIT:

1. De wijziging van het diergeneesmiddel ORAMEC, ingeschreven onder 
nummer REG NL 104864 , zoals aangevraagd d.d.  18 januari 2010 , is 
goedgekeurd.

2. De gewijzigde Samenvatting van Productkenmerken b ehorende bij het 
diergeneesmiddel ORAMEC, ingeschreven onder nummer REG NL 104864  
treft u aan als bijlage A behorende bij dit besluit .

3. Deze beschikking treedt heden in werking.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HOOFD BUREAU DIERGENEESMIDDELEN, 



BIJLAGE A

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN



1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ORAMEC

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Werkzaam bestanddeel:

Ivermectine: 0,8 mg per ml

Hulpstoffen:

o.a. propyleenglycol (E 1520) 207 mg, benzylalcohol  31 mg, 
gezuiverd water ad 1 ml.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor orale toediening

4. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

4.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische groep: anthelminticum, 
antiparasitair middel, macrocylische 

      lactonen.

ATCvet-code: QP54AA01

Ivermectine behoort tot de klasse van macrocyclisch e 
lactonen. Deze endectocides hebben een unieke 
werkingswijze. Moleculen van deze klasse binden sel ectief 
en met een hoge affiniteit aan glutamaat gereguleer de 
chloridekanalen welke aanwezig zijn in de zenuwcell en of 
spiercellen van invertebraten. Dit leidt tot een 
verhoging van de permeabiliteit van de celmembraan voor 
chloride-ionen, resulterend in een hyperpolarisatie  van 
de zenuw- of spiercel. Het eindresultaat is een 
verlamming en de dood van de parasiet. Moleculen va n deze 
klasse kunnen eventueel ook een interactie hebben m et 
andere door ligantia gereguleerde chloridekanalen, zoals 
deze die worden gereguleerd door de neurotransmitte r 
gamma-aminoboterzuur (GABA).

De veiligheidsmarge van moleculen van deze klasse i s toe 
te schrijven aan het feit dat de macrocyclische lac tonen 
een lage affiniteit hebben voor andere door liganti a 
gereguleerde chloridekanalen en dat zij moeilijk de  
bloed-hersenbarrière passeren.



Dit product kan ook gebruikt worden voor de behande ling 
van infecties veroorzaakt door benzimidazole, levam isole 
en morantel resistente stammen van Haemonchus contortus, 
Ostertagia circumcincta en Trichostrongylus 
colubriformis.

4.2 Farmacokinetische eigenschappen

Maximum plasma concentratie
De maximum plasma concentratie wordt bereikt 6 uren  na 
toediening van een orale dosis van 0,3 mg ivermecti n/kg 
en varieert tussen 12 en 34 ng/ml. 

Uitscheiding: tijdsduur en route
Na een orale toediening van 0,3 mg ivermectine per kg 
werd er in de lever d.m.v. een chromatografische me thode 
met fluorescentie detectie gemiddelde residue-waard en 
gevonden gaande van 72 ppb op dag 1 tot 8 ppb op da g 7 na 
toediening. In de beginfase heeft vet hogere residu e-
waarden dan de lever. Op dag 5 na toediening waren deze 
waarden in lever en vet gelijkwaardig. 

5. KLINISCHE GEGEVENS

5.1 Doeldier

Niet-melkgevend schaap.

5.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van het  
doeldier

Maagdarmwormen
Ostertagia circumcincta (volwassen, L3, L4 en 
geïnhibeerde larven), Haemonchus contortus (volwassen, 
L3, L4 en geïnhibeerde larven), Trichostrongylus axei 
(volwassen, L4), T. colubriformis (volwassen, L3, L4), T. 
vitrinus (volwassen, L4), Cooperia curticei (volwassen, 
L4), C. oncophora (volwassen), Oesophagostomum 
columbianum (volwassen, L3, L4), O. venulosum 
(volwassen), Chabertia ovina (volwassen, L3, L4), 
Trichuris ovis (volwassen), Nematodirus filicollis 
(volwassen, L4), N. spathiger (L3, L4), N. battus 
(volwassen, L4), Strongyloides papillosus (L3, L4), 
Gaigeria pachyscelis (volwassen, L4, L3).

Longwormen : Dictyocaulus filaria (volwassen, L3, L4)

Neushorzel : alle larvale stadia van Oestrus ovis

Mijten : Psorergates ovis



5.3 Contra-indicaties

Geen.

5.4 Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Sommige dieren kunnen direct na behandeling wat hoe sten. 
Deze voorbijgaande reactie is van geen betekenis.

5.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

5.6 Gebruik tijdens dracht en lactatie

Schapen mogen op elk moment van de dracht worden 
behandeld.

5.7 Interactie(s) met andere geneesmiddelen en ander e 
vormen van interactie

Geen bekend.



5.8 Dosering en toedieningsweg

Eenmalige toediening van 0,2 mg ivermectine per kg 
lichaamsgewicht. (overeenkomend met 2,5 ml per 10 k g 
lichaamsgewicht). Het product dient oraal te worden  
toegediend met een drenchapparaat of met elke ander e 
apparatuur die steeds een juiste dosering kan geven . De 
dosisinstelling en de apparatuur dienen te worden 
gecontroleerd vóór aanvang van de behandeling.

5.9 Overdosering (symptomen, procedures in noodgeval len, 
antidota)

Sommige dieren kunnen direct na behandeling wat hoe sten.

5.10 Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het 
diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

5.11 Wachttijd

14 dagen voor de slacht.

5.12 Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de gene 
die het geneesmiddel aan de dieren toedient 

Geen.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Belangrijke onverenigbaarheden

Geen.

6.2 Houdbaarheidstermijn

- 3 jaar;
- Geopende verpakking: 3 jaar na productie.

6.3. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

- Niet bewaren boven 25°C.
- Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
- Bewaren buiten invloed van het licht.

6.4 Aard en inhoud van de verpakking

Polyethyleen jerrycans van 1 liter en polyethyleen 
backpacks van 1,  2,5  of  5 liter.

6.5 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijderi ng van 
het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten  
hiervan 



Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan  
dienen in overeenstemming met de nationale vereiste n te 
worden verwijderd.

Zorg dat grond- of oppervlaktewater niet wordt 
verontreinigd, want vrij ivermectine kan op vissen en 
bepaalde waterorganismen een ongunstige invloed 
uitoefenen.

7. NAAM OF BEDRIJFSNAAM EN ADRES OF OFFICIËLE PLAATS  VAN 
VESTIGING VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN

D-Vett. B.V.
Gebroek 37
6043 GP Roermond

Kanalisatie

URA

Nummer van de vergunning voor het in de handel bren gen

REG NL 104864

Datum eerste vergunning verlening 

24 maart 2009

DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

       11 maart 2010

 


