ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Marfloquin 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (χοιρομητέρες)

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:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία
Virbac S.A., 1ère avenue, 2065 m L.I.D., 06516 Carros Cedex, Γαλλία
Τοπικός Αντιπρόσωπος:
Virbac Hellas A.E. - 23ºχμ E.O. Αθηνών – Λαμίας, 14565 Άγιος Στέφανος, Αττική - Ελλάδα
2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Marfloquin 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (χοιρομητέρες)
3.

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

1 ml ενέσιμου διαλύματος περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Marbofloxacin
100 mg
Έκδοχα:
Disodium edetate
Monothioglycerol
Metacresol

0,10 mg
1 mg
2 mg

Καθαρό, πρασινοκίτρινο προς καφεκίτρινο διάλυμα.
4.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Βοοειδή:
- θεραπεία των αναπνευστικών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη Pasteurella multocida,
Mannheimia haemolytica και Histophilus somni ευαίσθητα στην μαρβοφλοξακίνη.
- Θεραπεία των οξειών μορφών μαστίτιδας που προκαλούνται από στελέχη Escherichia coli
ευαίσθητα στην μαρβοφλοξακίνη, κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.
Χοίροι:
- θεραπεία του συνδρόμου Μητρίτιδα - Μαστίτιδα - Αγαλαξία που προκαλείται από βακτηριακά
στελέχη ευαίσθητα στην μαρβοφλοξακίνη.
5.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται για λοιμώξεις από βακτήρια με ανθεκτικότητα σε άλλες φθοροκινολόνες
(διασταυρούμενη ανθεκτικότητα).
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στην μαρβοφλοξακίνη ή σε άλλες
κινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
6.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1

Η ενδομυική χορήγηση μπορεί να προκαλέσει παροδικές τοπικές αντιδράσεις, όπως πόνο ή οίδημα
στο σημείο έγχυσης και φλεγμονή, η οποία μπορεί να επιμείνει μέχρι και 12 ημέρες από την ένεση.
Είναι γνωστό ότι οι φθοροκινολόνες προκαλούν αρθροπάθειες. Παρόλα αυτά, τέτοιου είδους
επιδράσεις δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ με τη χρήση της μαρβοφλοξακίνης στα βοοειδή.
Στα βοοειδή και χοίρους προτιμάται η περιοχή του λαιμού για σημείο ένεσης.
Δεν έχει παρατηρηθεί άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια στα βοοειδή και χοίρους.
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

Βοοειδή και χοίροι.
8.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Βοοειδή:
Αναπνευστικές λοιμώξεις:
- Ενδομυική χρήση:
Η συνιστώμενη δόση είναι 8 mg/kg σ.β π.χ. 2 ml/25 kg σ.β. εφάπαξ δόση.
Εάν ο όγκος έγχυσης είναι περισσότερος από 20 ml, πρέπει να μοιράζεται σε δύο ή περισσότερα
σημεία έγχυσης.
Οξεία μαστίτιδα:
- Ενδομυική ή υποδόρια χρήση:
Η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg/kg σ.β. π.χ. 1 ml/50 kg εφάπαξ δόση, για 3 ημέρες.
Η πρώτη δόση μπορεί να χορηγηθεί και ενδοφλεβίως.
Χοίροι (χοιρομητέρες):
- Ενδομυική χρήση:
Η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg/kg σ.β. π.χ. 1 ml/50 kg εφάπαξ δόση, για 3 ημέρες.
Το καπάκι μπορεί να τρυπηθεί με ασφάλεια μέχρι 25 φορές. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το πιο
κατάλληλο μέγεθος φιαλιδίου ανάλογα τη θεραπεία του είδους-στόχος.
9.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.
10.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βοοειδή:
Ενδομυική χρήση (8 mg/kg εφάπαξ δόση):
Κρέας & εδώδιμοί ιστοί: 3 ημέρες
Γάλα : 72 ώρες
Ενδομυική ή υποδόρια χρήση (2 mg/kg εφάπαξ δόση , για 3 ημέρες):
Κρέας & εδώδιμοί ιστοί: 6 ημέρες
Γάλα: 36 ώρες
Χοίροι (χοιρομητέρες):
Ενδομυική χρήση:
Κρέας & εδώδιμοί ιστοί: 4 ημέρες
11.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

2

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη για να το προστατεύετε από το φως.
Μην καταψύχετε.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες
12.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίσημη και τοπική αντιμικροβιακή πολιτική κατά τη χρήση του
προϊόντος.
Οι φθοροκινολόνες πρέπει να παραμένουν ως εφεδρεία για τη θεραπεία κλινικών καταστάσεων, οι
οποίες δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς ή αναμένεται ότι δεν θα ανταποκριθούν επαρκώς σε άλλες
κατηγορίες αντιμικροβιακών.
Όποτε είναι δυνατόν, η χρήση των φθοροκινολονών πρέπει να βασίζεται σε έλεγχο ευαισθησίας.
Η χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που δίνονται στην Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης βακτηρίων
ανθεκτικών στις φθοροκινολόνες και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες
κινολόνες, ως συνέπεια ανάπτυξης διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.
Μελέτες για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος έδειξαν ότι το προϊόν έχει επαρκή
αποτελεσματικότητα στη θεραπεία των οξειών μορφών μαστίτιδας που προκαλούνται από gramθετικά βακτήρια.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό
προϊόν σε ζώα
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία σε (φθορο)κινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το
προϊόν.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, πλένετε με άφθονο νερό.
Να δίδεται προσοχή για την αποφυγή κατά λάθος αυτοένεσης.
Σε περίπτωση κατά λάθος αυτοένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε
στον ιατρό σας την ετικέτα του προϊόντος.
Η κατά λάθος αυτοένεση μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό.
Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε ζώα (αρουραίοι, κουνέλια) δε διαπιστώθηκαν ενδείξεις
τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη μητέρα με τη χρήση της μαρβοφλοξακίνης.
Η ασφάλεια του προϊόντος έχει αποδειχθεί κατά τη θεραπεία εγκύων αγελάδων με ημερήσια δόση
2 mg/kg. Η ασφάλεια του έχει επίσης αποδειχθεί σε χοιρίδια και θηλάζοντα μοσχάρια, όταν
χρησιμοποιήθηκε σε χοιρομητέρες και αγελάδες.
Η ασφάλεια του προϊόντος όταν χρησιμοποιήθηκε σε αγελάδες δεν αποδείχθηκε στα 8 mg/kg σε
έγκυα ζώα ή θηλάζοντα μοσχάρια Επομένως, χρησιμοποιείστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την
εκτίμηση ωφέλου / κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις υπερδοσολογίας μετά από χορήγηση 3 φορές τη συνιστώμενη δόση.
Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας με τη χρήση της μαρβοφλοξακίνης είναι έντονες νευρολογικές
διαταραχές και πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.
Ασυμβατότητες
Το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
13.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
3

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

22.2.2012
15.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ενέσιμο διάλυμα είναι διαθέσιμο σε υάλινα φιαλίδια των 50 ml, 100 ml και 250 ml μέσα σε κουτί.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.
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