ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
CORTAVANCE 0,584 mg/ml διάλυμα σε spray για τοπική εξωτερική χρήση στους σκύλους

1.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:
Virbac SA
1ere Avenue – 2065 m – L.I.D.
06516, CARROS cedex - FRANCE

2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

CORTAVANCE 0,584 mg/ml διάλυμα σε spray για τοπική εξωτερική χρήση στους σκύλους

3.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Δραστική ουσία:
Hydrocortisone aceponate

0.584 mg/ml

Δεν περιέχει συντηρητικά.
4.
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για την συμπωματική θεραπεία της φλεγμονώδους και κνησμώδους δερματοπάθειας στους σκύλους.
5.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται για έλκη του δέρματος.
6.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Παροδικές τοπικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής (ερύθημα και/ή κνησμός) μπορεί να συμβούν
σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα).
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7.
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι

8.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τοπική εξωτερική χρήση.
Πριν από την χορήγηση, βιδώστε την αντλία ψεκασμού στο φιαλίδιο.
Ψεκάστε στην προσβεβλημένη περιοχή από απόσταση 10cm.
Η συνιστώμενη δόση είναι 1,52 μg hydrocortisone aceponate / cm2 στο προσβεβλημένο δέρμα ανά
ημέρα. Αυτό πρακτικά πετυχαίνεται με 2 ψεκασμούς για επιφάνεια των 10cm x 10cm. Να
επαναλαμβάνεται ημερησίως για 7 διαδοχικές ημέρες.
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Να μη ψεκάζεται γύρω από τα μάτια του ζώου.
Ως εκνέφωμα δεν απαιτείται μασάζ στην προσβεβλημένη περιοχή μετά τη χορήγησή του.
Σε περίπτωση που απαιτείται παρατεταμένη θεραπεία να γίνεται μόνον σύμφωνα με την κρίση του
υπεύθυνου κτηνίατρου ως προς τη σχέση οφέλους/ κινδύνου.
Σε περίπτωση μη ανταποκρίσεως στη θεραπεία κατά τη διάρκεια των 7 ημερών, να αναθεωρείται η
διάγνωση.
9.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ψεκάζετε σε ανοικτούς και καλά αεριζόμενους χώρους.
Το προϊόν είναι εύφλεκτο.
Να μην ψεκάζετε δίπλα σε φλόγα ή κοντά σε πυρακτωμένα υλικά. Να μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια
χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν υπάρχουν.

11.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό προιόν.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης του.
Διάρκεια ζωής μετά την πρώτη χρήση: 6 μήνες.

12.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙΣ

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Σε περίπτωση που υπάρχει ταυτόχρονη μικροβιακή πάθηση ή προσβολή από παράσιτα, ο σκύλος θα
πρέπει να θεραπευθεί πρωταρχικά γι’ αυτό.
Η χρήση του προϊόντος σε σκυλιά που υποφέρουν από το σύνδρομο Cushing πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με την κρίση του υπεύθυνου κτηνίατρου ως προς τη σχέση οφέλους/ κινδύνου.
Λόγω του ότι τα γλυκοκορτικοστεροειδή επιβραδύνουν την ανάπτυξη, η χρήση του προϊόντος σε
νεαρά σκυλιά (ηλικίας κάτω των 7 μηνών) να γίνεται σύμφωνα με την κρίση του υπεύθυνου
κτηνίατρου ως προς τη σχέση οφέλους/ κινδύνου και να επανεκτιμάται τακτικά η κλινική τους εικόνα.
Δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες επιδράσεις στα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα σε 12 σκύλους με
πρόβλημα ατοπικής δερματίτιδας μετά από τοπική χορήγηση στο δέρμα της συνιστώμενης
θεραπευτικής δόσης για 28 έως 70 συνεχόμενες ημέρες.
Η υπό θεραπεία εξωτερική περιοχή δεν πρέπει να ξεπερνά επιφάνεια που καλύπτει πχ. δύο λαγόνια
από τη σπονδυλική στήλη έως τους μαστούς συμπεριλαμβανομένων τους ώμους και τους μηρούς.
Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με την κρίση του υπεύθυνου κτηνίατρου ως προς
τη σχέση οφέλους/ κινδύνου και ζητήστε κλινική διάγνωση.
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της
κύησης και γαλουχίας.
Η συστηματική απορρόφηση της hydrocortisone aceponate είναι αμελητέα και έτσι δεν υπάρχουν
ενδείξεις τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας και τοξικότητας σε θηλυκούς σκύλους εφόσον το προϊόν
χρησιμοποιείται στη συνιστώμενη δόση.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την κρίση του υπεύθυνου κτηνίατρου ως προς τη σχέση
οφέλους/ κινδύνου.
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Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό
προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με το δέρμα, συνιστάται να πλυθείτε με άφθονο νερό.
Να πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση του προϊόντος.
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με τα μάτια,
ξεπλένετε με άφθονο νερό. Εάν υπάρξει ερεθισμός στα μάτια, να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση που υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό
το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Εφόσον δεν συνιστάται διαφορετικά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλλο προϊόν ταυτοχρόνως για
τη θεραπεία των ίδιων δερματικών αλλοιώσεων.
Ο διαλύτης του προϊόντος μπορεί να λεκιάσει συγκεκριμένα υλικά, όπως βαμμένες, λουστραρισμένες
ή άλλες οικιακές επιφάνειες ή έπιπλα. Αφήστε την περιοχή που χορηγήθηκε το προϊόν να στεγνώσει
πριν να επιτρέψετε στο ζώο να έρθει σε επαφή με τέτοιες επιφάνειες.
13.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

14.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ

15.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Όπως προκύπτει από μελέτες κατανομής με ραδιοϊσότοπα και από φαρμακοκινητικές μελέτες, η
τοπικά χορηγούμeνη hydrocortisone aceponate συσσωρεύεται και βιομετατρέπεται στο δέρμα. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να καταλήγουν στην κυκλοφορία του αίματος ελάχιστες συγκεντρώσεις. Αυτή η
ιδιαιτερότητα αυξάνει τη σχέση μεταξύ της επιθυμητής αντιφλεγμονώδους δράσης στο δέρμα και της
ανεπιθύμητης συστηματικής δράσης.
Η εφαρμογή της hydrocortisone aceponate σε δερματικές αλλοιώσεις οδηγεί σε ταχεία υποχώρηση της
ερυθρότητας του ερεθισμού και του κνησμού ενώ ελαχιστοποιείται η συστηματική δράση.
Μετά από τοπική εξωτερική χρήση στη συνιστώμενη δόση για το 2πλάσιο της συνιστώμενης
θεραπευτικής διάρκειας στην περιοχή του σώματος που ενδείκνυται, δεν παρατηρήθηκαν
συστηματικές παρενέργειες.
Μελέτες ανεκτικότητας με την χορήγηση 3πλάσιας και 5πλάσιας της συνιστώμενης δόσης για το
διπλάσιο της θεραπευτικής διάρκειας που ενδείκνυται, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της
δυνατότητας παραγωγής κορτιζόλης κάτι το οποίο αντιστρέφεται πλήρως μέσα σε 7 έως 9 εβδομάδες
μετά τη λήξη της θεραπείας.
Κουτί το οποίο περιέχει ένα φιαλίδιο.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Virbac Hellas Α.Ε, 23oχμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565, Αγ. Στέφανος
Τηλ. 210-6219520, Fax. 210-8140900, info@virbac.gr, www.virbac.gr
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