ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
OXYLONG

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:
ANIMEDICA A.E.
23°XM Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 14565
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210 6219520
Fax: 210 8140500
Παραγωγός και Υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Virbac SA
1ere avenue – 2065 m – LID - 06516 Carros CEDEX
FRANCE

2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

OXYLONG
3.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δραστικό συστατικό:
Oxytetracycline
200 mg
Έκδοχα:
Sodium formaldehyde sulfoxylate
Disodium edetate
Magnesium oxide, light
Povidone K17
N-methylpyrrolidone
Ethanolamine
Water for injections

qsf

5 mg
1 mg
17 mg
50 mg
0,42 ml
0,007 ml
1 ml

4.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το OXYLONG ενδείκνυται για τον έλεγχο και θεραπεία ασθενειών που προκαλούνται από
παθογόνους μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη δράση της οξυτετρακυκλίνης όπως κατά Gram
θετικών και αρνητικών βακτηριδίων, ορισμένων μυκοπλασμάτων, ρικετσιών , πρωτοζώων και
χλαμυδιών.
Το OXYLONG συνιστάται επίσης στις περιπτώσεις όπου για πρακτικούς ή οικονομικούς λόγους η
επανάληψη της χορήγησης είναι δύσκολη.
Ειδικότερα κατ’ είδος ζώου οι ενδείξεις έχουν ως εξής :
Βοοειδή :
 Ακτινοβακίλλωση
 Διφθερίτιδα μόσχων
 Σήψη του πέλματος
 Μολυσματικά τραύματα
 Θεραπεία στη μαστίτιδα
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Έλεγχος των μετεγχειρητικών και επιλόχειων λοιμώξεων
Αναπλάσμωση

Χοίροι








Θεραπεία της πνευμονίας που προκαλείται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην
οξυτετρακυκλίνη.
Έλεγχος της Μαστίτιδας – Μητρίτιδας – Αγαλαξίας που προκαλείται από μικροοργανισμούς
ευαίσθητους στην οξυτετρακυκλίνη.
Ερυθρά
Μαστίτιδα,
Αρθρίτιδα
Μολυσματικά τραύματα
Έλεγχος των μετεγχειρητικών και επιλόχειων λοιμώξεων



Προληπτικά επί Ατροφικής ρινίτιδας μειώνει την σοβαρότητα της ασθένειας.



5.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους, γάτες και ιπποειδή.
6.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η χρήση της οξυτετρακυκλίνης κατά τη περίοδο της οδοντοφυΐας και της προχωρημένης εγκυμοσύνης
μπορεί να οδηγήσει σε δισχρωματισμό των οδόντων
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, χοίροι.
8.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το OXYLONG χορηγείται εφάπαξ ενδομυϊκά ως εξής:
Βοοειδή, χοίροι: 1 ml/10 kg σ.β (20 mg/kg σ.β)
Σε χοιρίδια μέχρι 2 kg η δόση ανέρχεται σε 0,5 ml υποδόρια.
Γενικά μία δόση είναι αρκετή για την αντιμετώπιση λοιμώξεων που οφείλονται σε μικροοργανισμούς
ευαίσθητους στην οξυτετρακυκλίνη. Σε σοβαρές περιπτώσεις μία δεύτερη δόση μετά από 3-5 ημέρες
μπορεί να είναι απαραίτητη.
Στα βοοειδή η χορήγηση θα πρέπει να γίνεται με βαθιά ενδομυϊκή ένεση προσαρμόζοντας τη βελόνα
στο μέγεθος του ζώου. Προς αποφυγή τοπικού ερεθισμού η συνολική δόση θα πρέπει να μοιράζεται
και να χορηγείται σε δύο διαφορετικά σημεία.
Σε χοίρους μέχρι 10 kg η δόση ανέρχεται σε 1 ml ανά ζώο. Προς αποφυγή τοπικού ερεθισμού και
πόνου η χορήγηση γίνεται υποδόρια πίσω από το αυτί. Σε χοίρους άνω των 10 kg σ.β. η χορήγηση
γίνεται ενδομυϊκά σε ένα σημείο στη δόση 1 ml ανά 10 kg σ.β.. Σε χοίρους άνω των 100 kg σ.β. η
συνολική δόση μοιράζεται και χορηγείται σε δύο διαφορετικά σημεία.
Για την πρόληψη της ατροφικής ρινίτιδας χορηγείται 0,5 ml σε χοιρίδια ηλικίας 3 ημερών και
ακολουθούν άλλες δύο δόσεις 1 ml την 12η και 21η ημέρα της ζωής τους.
9.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να πλένονται τα χέρια μετά τη χρήση του φαρμάκου.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας ( βοοειδή-χοίροι): 21 ημέρες
Γάλα ( αγελάδα): 7 ημέρες
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11.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Το προϊόν φυλάγεται στη πρωτότυπη συσκευασία σε θερμοκρασία κάτω των 300C.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Διάρκεια ζωής μετά την πρώτη χρήση: 1 μήνας.
12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
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. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ANIMEDICA A.E.
23°XM Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 14565
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210 6219520
Fax: 210 8140500
info@virbac.gr
www.virbac.gr
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