ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
FORCIPEN ενέσιμο εναιώρημα

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:
ANIMEDICA A.E.
23XM E.O. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210 – 62 19520
Φαξ 210 – 81 40900
e-mail: info@virbac.gr
UNIVET Ltd
Tullyvin, Cootehil, Co. Caravan
IRELAND
Tel. +353-49-53203, Fax. +353-49-53266, email: univetgm@lineone.net
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
UNIVET Ltd
Tullyvin, Cootehil, Co. Caravan
IRELAND
Tel. +353-49-53203, Fax. +353-49-53266, email: univetgm@lineone.net

2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

FORCIPEN ενέσιμο εναιώρημα

3.

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

Δραστικά συστατικά:
Προκαϊνική Πενικιλλίνη 200.000 I.U. /ml
∆ιυδροστρεπτοµυκίνη θειική (βάση) 200 mg /ml
Έκδοχα:
Υδροχλωρική προκαϊνη
Διθειώδες νάτριο
Μέθυλο-4-υδροξυβενζοϊκό οξύ
Προπυλο-4-υδροξυβενζοϊκό οξύ
Βρωμιούχο κετριμώνιο
Εδετικό δινάτριο
Ποβιδόνη Κ-30
Πολυσορβικό 80
Κιτρικό νάτριο
Ενέσιμο νερό έως

20 mg
0.8 mg
1 mg
0.1 mg
0.25 mg
0.5mg
2 mg
0.5mg
100 mg
1 ml

4.
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία λοιμώξεων κυρίως στα Gram θετικά και Gram αρνητικά βακτήρια ευαίσθητα στο
συνδυασμό βενζυλοπενικιλλίνης και της διυδροστρεπτοµικίνης. Ειδικότερα η βενζυλοπενικιλλίνη
ενδείκνυται κυρίως για παθήσεις που οφείλονται σε Gram θετικούς µικροοργανισµούς, αλλά και
1

αρκετούς Gram αρνητικούς όπως (διάφορα στελέχη staphylococcus, streptococcus, corynebacterim,
leptopita, actinomycin, bovis bacillus
amtheracis, erysipelothrix). Η διυδροστρεπτοµικίνη ενδείκνυται κυρίως έναντι αρνητικών κατά Gram
µικροοργανισµών όπως είδη των : pasterella, brucella, salmonella, haemophilus klebsiella, shigella,
mycobacterium και escherichia coli. Ύστερα από ενδοµυική χορήγηση η Προκαϊνική
βενζυλοπενικιλλίνη απορροφάτε σχετικά γρήγορα από την περιοχή της ένεσης. Μέγιστες
συγκεντρώσεις στο πλάσμα γίνονται εφικτές μέσα σε 6 ώρες περίπου και διατηρούνται ενεργές
θεραπευτικά περίπου για 24 ώρες. Ύστερα από τη διανομή της η βενζυλοπενικιλλίνη απεκκρίνεται σε
(σχεδόν) αµεταβόλιστη μορφή κυρίως µέσω των νεφρών. Η διυδροστρεπτοµικίνη απορροφάται
γρήγορα από την περιοχή της ένεσης και διανέμεται σχεδόν σε όλα τα μέρη του σώματος. Μέγιστες
συγκεντρώσεις στο πλάσμα είναι εφικτές μέσα σε 3 ώρες μετά την ένεση και οι θεραπευτικά ενεργές
συγκεντρώσεις διατηρούνται περίπου για 12 ώρες. Η διυδροστρεπτοµικίνη απεκκρίνεται σε
αµεταβόλιστη μορφή µέσω των νεφρών.

5.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες.
Να μην χρησιμοποιείται στα κουνέλια, στα μικρά τρωκτικά, στα ζώα με νεφρικές διαταραχές, στα
ζώα με νευρικές διαταραχές (π.χ. διαταραχές του αιθουσαίου και του ακουστικού νεύρου).

6.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Είναι δυνατό να παρατηρηθούν αντιδράσεις υπεραισθησίας σε ζώα που είναι ευαισθητοποιημένα στα
συστατικά του σκευάσματος. Νευροτοξική δράση (παραίσθηση, µη αναστρέψιμες διαταραχές στην
ακοή) σπανίως εκδηλούµενη και εξαρτώμενη από το μέγεθος της δόσης και του χρόνου διάρκειας της
θεραπείας. Νεφροτοξική δράση ομοίως εξαρτώμενη από το μέγεθος της δόσης και τη διάρκεια της
θεραπείας.

7.
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, μόσχοι, χοίροι, χοιρίδια, αιγοπρόβατα, σκύλοι, γάτες

8.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή, μόσχοι, χοίροι, αιγοπρόβατα: 1 ml ανά 20 kg σ.β.
Χοιρίδια, σκύλοι, γάτες : 1 ml ανά 10 kg σ.β.
Η χορήγηση μπορεί να επαναληφθεί για άλλες 3-5 ημέρες.

9.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας & εδώδιμοι ιστοί: 28 ημέρες
Γάλα : 4 ημέρες.

11.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία
Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.
Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.
Φυλάσσεται προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο.
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 6-15ºC
Μην καταψύχεται.
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Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης:
2 χρόνια.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 4 εβδομάδες.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χορήγηση δεν απαιτείται εκτός των περιπτώσεων ορισμένων ατόμων που
είναι δυνατό να εκδηλώσουν αντιδράσεις υπεραισθησίας από επαφή µε τα δραστικά του
σκευάσματος.

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.

14.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
VIRBAC HELLAS A.E.
23XM E.O. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210 – 62 19520
Φαξ 210 – 81 40900
e-mail: info@virbac.gr
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