ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Floron 40 mg/g πρόμιγμα για φαρμακούχο τροφή για χοίρους
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

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia

2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Floron 40 mg/g πρόμιγμα για φαρμακούχο τροφή για χοίρους
Florfenicol
3.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε γραμμάριο της ελαφρώς καφετί λευκή σκόνης περιέχει 40 mg φλορφενικόλης με 10 mg
propylene glycol (E1520).
4.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για παχυνόμενους χοίρους:
Για τη θεραπεία και πρόληψη των αναπνευστικών λοιμώξεων των χοίρων σε μολυσμένα
χοιροστάσια που προκαλούνται από Pasteurella multocida ευαίσθητα στη φλορφενικόλη.
Πριν από τη χορήγηση θα πρέπει να διαπιστώνεται η ύπαρξη νόσου στο χοιροστάσιο.
5.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, ή σε κάποιο
από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής ανθεκτικότητας έναντι της φλορφενικόλης.
Δείτε επίσης παράγραφο 12. Ειδικές Προειδοποιήσεις.
6.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό
σας.
Συνήθως παρατηρούνται ανεπιθύμητες ενέργειες όπως διάρροια, φλεγμονή της
περιπρωκτικής χώρας και πρόπτωση του απευθυσμένου Αυτές οι επιδράσεις είναι παροδικές
και σταματούν μετά τη διακοπή της θεραπείας. Μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση ασβεστίου
στον ορό του αίματος.
7.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι (παχυνόμενοι χοίροι)
8.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Να χορηγείται από το στόμα, με φαρμακούχο τροφή.
Δοσολογία:
10 mg φλορφενικόλης ανά kg σωματικού βάρους (σ.β.) (ισοδύναμο με 250 mg κτηνιατρικού
φαρμακευτικού προϊόντος) ανά ημέρα χορηγούμενο για 5 συνεχόμενες ημέρες.
Οδός χορήγησης:
Για ημερήσιας κατανάλωσης τροφής 50 g/kg σ.β., η δοσολογία είναι 5 Kg φαρμακευτικού
προμίγματος ανά τόνο τροφής, π.χ. 200 ppm φλορφενικόλης.
Η αναλογία ανάμιξης φαρμακευτικού προμίγματος στην τροφή μπορεί να αυξηθεί για να
επιτευχθεί η απαιτούμενη δοσολογία σε mg/kg σ.β. και λαμβάνοντας υπόψη την ημερήσια
κατανάλωση τροφής. Επομένως, η ποσότητα ανάμιξης πρέπει να υπολογίζεται για τη σωστή
δοσολογία.

250 mg κτηνιατρικού
φαρμακευτικού προϊόντος
ανά kg σωματικού βάρους
ανά ημέρα

x Μέσο σωματικό
βάρος ζώου (kg)

= mg κτηνιατρικού φαρμακευτικού
προϊόντος ανά kg τροφής

Μ.Ο. ημερήσιας κατανάλωσης τροφής (kg/ζώο)
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η απαιτούμενη δοσολογία των 10 mg
φλορφενικόλης ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα χορηγούμενο για 5 συνεχόμενες
ημέρες.
Για τη διασφάλιση της σωστής δοσολογίας, θα πρέπει να υπολογίζεται το σωματικό βάρος
όσο το δυνατό ακριβέστερα για την αποφυγή υποδοσολογίας. Η απαιτούμενη δοσολογία θα
πρέπει να υπολογίζεται με κατάλληλο βαθμονομημένο εξοπλισμό υπολογισμού βάρους.
9.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η μέγιστη αναλογία ανάμιξης είναι 12,5 kg/τόνο (500 ppm φλορφενικόλης), μεγαλύτερες
αναλογίες ανάμιξης μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της γευστικότητας της τροφής και
μείωση της κατανάλωσής της.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η αναλογία ανάμιξης να είναι χαμηλότερη από 5 kg/τόνο
τροφής.
Το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να αναμιγνύεται από παραγωγούς ζωοτροφών υπό την
εποπτεία ελεγκτών. Για την ανάμιξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται βαθμονομημένος
αναμικτήρας.
Συνιστάται το προϊόν να προστίθεται στον αναμικτήρα ο οποίος περιέχει τη ζωοτροφή και να
αναμιγνύεται πολύ καλά για να παραχθεί μια ομογενοποιημένη φαρμακούχος τροφή. Το
προϊόν μπορεί να αναμιχθεί σε τροφή για πελετοποίηση αρκεί η θερμοκρασία να μην ξεπερνά
τους 850C.
10.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 14 ημέρες
11.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για τη φύλαξή
του.
Να μη χρησιμοποιείται μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης, η οποία αναγράφεται στην
ετικέτα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες
Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στη τροφή ή σε υπό μορφή συμπήκτων: 3 μήνες

12.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ζώα με μειωμένη όρεξη και/ή κακή γενική κατάσταση θα πρέπει να θεραπεύονται
παρεντερικά.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από τεστ ευαισθησίας και να λαμβάνεται
υπόψη η επίσημη και τοπική αντιμικροβιακή πολιτική.
Το πρόμιγμα προορίζεται για την παραγωγή στερεάς φαρμακευτικής τροφής και δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως έχει. Η αναλογία ενσωμάτωσής του στην τροφή δεν μπορεί να είναι
χαμηλότερη των 5kg/τόνο.
Το πρόμιγμα περιέχει μαρμαρόσκονη, η οποία μπορεί να προκαλέσει μείωση της
κατανάλωσης τροφής και έλλειψη ισορροπίας φωσφόρου- ασβεστίου στην πρόσληψη
τροφής. Επομένως χρειάζεται προσοχή στην περιεκτικότητα ασβεστίου στην τελική
φαρμακούχο τροφή.
Η θεραπεία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 ημέρες.
Σε κλινικές μελέτες πεδίου παρατηρήθηκε ότι μέσα σε μία εβδομάδα από τη χορήγηση της
τελευταίας δόσης, τα περιστατικά των χοίρων, είτε με ήπια κατάπτωση και/ή ήπια δύσπνοια
και/ή πυρεξία (40°C) ήταν περίπου 20% από το αρχικό ποσοστό ζώων με σοβαρή ασθένεια.
Μπορεί να παρατηρηθεί ευαισθησία στο δέρμα.
Αποφεύγετε τη δερματική επαφή.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση γνωστής ευαισθησίας στο propylene glycol.
Να χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή για την αποφυγή έκθεσης κατά τη διάρκεια ανάμιξης
του προμίγματος με την τροφή και κατά τη χορήγηση της φαρμακευτικής τροφής στα ζώα.
Να λαμβάνετε όλες τις προτεινόμενες προφυλάξεις.
Να φοράτε, είτε μάσκα προσώπου μιας χρήσης με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 149 ή
μάσκα προσώπου με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 140 με φίλτρο τύπου ΕΝ 143, χημικά
ανθεκτικά γάντια, προστατευτικά ματογυάλια, κατά τη διάρκεια ανάμιξης του προμίγματος
με την τροφή.
Να φοράτε γάντια και να μην καπνίζετε, τρώτε, ή πίνετε όταν χειρίζεστε το προϊόν ή τη
φαρμακευτική τροφή.
Να πλένετε τα χέρια σας καλά με σαπούνι και νερό μετά τη χρήση του προϊόντος ή της
φαρμακούχου τροφής.
Σε περίπτωση έκθεσης στο προϊόν ξεπλύνετε καλά με νερό.
Εάν παρατηρήσετε συμπτώματα μετά το χειρισμό του προϊόντος, όπως εξάνθημα, πρέπει να
ζητήσετε ιατρική βοήθεια και να έχετε μαζί σας το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα.
Η κοπριά από τα ζώα υπό θεραπεία πρέπει να αποθηκεύεται για τουλάχιστον 1 μήνα πριν να
απλωθεί και να ενσωματωθεί στα χωράφια.
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη
διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
Μελέτες τοξικότητας σε αρουραίους έδειξαν ανεπιθύμητες ενέργειες στο αρσενικό
αναπαραγωγικό σύστημα.
Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυες ή θηλάζουσες χοιρομητέρες.

Να μη χρησιμοποιείται σε χοίρους αναπαραγωγής.
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας μπορεί να παρατηρηθεί μείωση στην κατανάλωση τροφής και
νερού, καθώς και μείωση του σωματικού βάρους. Μπορεί να υπάρξει αύξηση στην ποσότητα
της μη- καταναλωθείσας τροφής και αύξηση του ασβεστίου στον ορό.
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν
πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

13.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα
υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Ρωτήστε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης υπολείμματος του προϊόντος. Τα μέτρα
αυτά βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
14.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ

15.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

PET/AL/PE σακί με φύλλο αλουμινίου, το οποίο περιέχει 1 kg φαρμακευτικού προμίγματος
Χαρτί/Χαρτί/HDPE ραμμένο σακί, το οποίο περιέχει 5 kg, 10 kg ή 25 kg φαρμακευτικού
προμίγματος.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν,
παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας.

16. ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Virbac Hellas Α.Ε.
23°χμ Αθηνών Λαμίας
14565, Άγιος Στέφανος
Τηλ. +30 210 6219520
Fax +30 210 8140900
Email: info@virbac.gr

