ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Stalimox 81 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

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Lavet Pharmaceuticals Ltd
1161 Budapest
Ottó u. 14.
HUNGARY
Για την Ελλάδα:
VIRBAC S.A. - 1ère avenue – 2065 m L.I.D. – F- 06516, CARROS - FRANCE
Παραγωγός και υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων
Lavet Pharmaceuticals Ltd.
1161 Budapest
Ottó u. 14.
Hungary
Ή
VIRBAC S.A.
1ère avenue – 2065 m L.I.D.
F- 06516, CARROS – FRANCE
2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Stalimox 81 mg/g πρόμιγμα για φαρμακούχο τροφή για χοίρους.
3.

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

1 g Stalimox 81 mg/g πρόμιγμα περιέχει:
Δραστικά συστατικά:
Tiamulin (ως hydrogen fumarate)
Ισοδύναμο με
Tiamulin hydrogen fumarate
Έκδοχα:
4.

81,0 mg
100,0 mg

lactose monohydrate

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για θεραπεία σε ομαδικό επίπεδο της δυσεντερίας των χοίρων που προκαλείται από Brachyspira
hyodysenteriae ευαίσθητα στην tiamulin hydrogen fumarate. Για θεραπεία σε ομαδικό επίπεδο της
υπερτροφικής εντεροπάθειας (ιλεΐτιδα / αδενωμάτωση) των χοίρων η οποία σχετίζεται με Lawsonia
intracellularis ευαίσθητα στην tiamulin hydrogen fumarate. Για θεραπεία και πρόληψη σε ομαδικό
επίπεδο της μυκοπλασματικής πνευμονίας, η οποία προκαλείται από Mycoplasma hyopneumoniae
ευαίσθητα στην tiamulin hydrogen fumarate.
5.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποια από τα
έκδοχα. Να μη χρησιμοποιείται το προϊόν μαζί με μονενσίνη, σαλινομυκίνη και ναρασίνη ή και άλλα
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μονοσθενή ιονοφόρα – αντιβιοτικά 7 ημέρες πριν, κατά τη διάρκεια και 7 ημέρες μετά τη θεραπεία
των χοίρων. Ανθεκτικότητα έναντι της tiamulin hydrogen fumarate.

6.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζεται ερύθημα ή ήπιας μορφής οίδημα του δέρματος στους χοίρους
μετά από χρήση της tiamulin hydrogen fumarate.
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

Χοίροι.
8.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται από το στόμα με φαρμακούχο τροφή.
Δοσολογία:
Για τη θεραπεία της δυσεντερίας και της υπερτροφικής εντεροπάθειας των χοίρων: 6,5-8,1 mg
tiamulin (ισοδύναμο με 8-10 mg tiamulin hydrogen fumarate) ανά kg σ.β. ημερησίως για 7 έως 10
ημέρες.
Για τη θεραπεία και πρόληψη της μυκοπλασματικής πνευμονίας: : 6,5-8,1 mg tiamulin (ισοδύναμο με
8-10 mg tiamulin hydrogen fumarate) ανά kg σ.β. ημερησίως για 10 συνεχόμενες ημέρες.
Αυτό αντιστοιχεί με 80-100 mg Stalimox 81 mg/g πρόμιγμα ανά kg σ.β.
Τρόπος χορήγησης:
2 g Lamulin/Stalimox 81 mg/g πρόμιγμα που ισοδυναμεί με 200 mg tiamulin hydrogen fumarate ανά
kg τροφής, παρέχουν την συνιστώσα δόση για αναπτυσσόμενους χοίρους μεταξύ 10 και 50 kg σ.β.
Σε περίπτωση που απαιτείται θεραπεία σε χοίρους αναπαραγωγής ή όταν παρατηρείται ανορεξία, τότε
η σωστή δοσολογία εξασφαλίζεται με τον παρακάτω τρόπο.
Παράδειγμα: Δόση – 10 mg tiamulin hydrogen fumarate ανά Kg σ.β.
100 mg Stalimox 81 mg/g
πρόμιγμα
ανά kg σ.β. ανά ημέρα

μ.ο. σ.β. χοίρου
(kg)
x

=…Stalimox 81 mg/g πρόμιγμα
ανά kg τροφής

μ.ο. ημερήσιας κατανάλωσης τροφής (kg/ζώο)
Για την εξασφάλιση της σωστής δόσης το σ.β. πρέπει να υπολογίζεται όσο το δυνατό ακριβέστερα. Οι
απαιτούμενες δόσεις πρέπει να μετρούνται βαθμονομώντας σωστά τα εργαλεία μέτρησης.
Σε περίπτωση αποτυχίας της θεραπείας θα πρέπει να επανεξετάζεται η δοσολογία (βλέπε 12).
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Χοίροι (Κρέας & εδώδιμοι ιστοί) : 3 ημέρες.
11.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25ºC.
Φυλάσεται στην αρχική συσκευασία για να το προστατεύεται από την υγρασία.
Διατηρείται τον πλαστικό περιέκτη ερμητικά κλειστό, ή ξανακλείστε όσο το δυνατό καλύτερα με
μηχανικό τρόπο τον χάρτινο σάκο (π.χ. δέστε το πάνω μέρος του πλαστικού περιέκτη).
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης:
2 χρόνια.
2

Διάρκεια ζωής μετά την πρώτη χρήση: 3 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στην τροφή ή σε υπό μορφή συμπήκτων: 3 μήνες.
12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην θεραπεία μέσα σε 5 ημέρες, τότε θα πρέπει η διάγνωση να
επανεκτιμηθεί. Τα ζώα θα πρέπει να μεταφερθούν και θα πρέπει να γίνεται ατομική θεραπεία. Στις
πολύ σοβαρές περιπτώσεις που αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στην θεραπεία μέσα σε 3 έως 5
ημέρες, θα πρέπει να γίνεται παρεντερική θεραπεία.
Άσκοπη χρήση του προϊόντος μπορεί να αυξήσει την ανθεκτικότητα των βακτηρίων στην τιαμουλίνη.
Η κατανάλωση της φαρμακούχου τροφής από τους χοίρους επηρεάζεται από τη σοβαρότητα της
ασθένειας. Σε περίπτωση ανεπαρκής κατανάλωσης φαρμακούχου τροφής θα πρέπει να γίνεται
παρεντερική θεραπεία.
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να στηρίζεται σε τεστ ευαισθησίας και στις επίσημες και τοπικές
νομοθεσίες για τον τρόπο χρήσης των αντιμικροβιακών προϊόντων.
Η προληπτική χρήση του προϊόντος πρέπει να περιορίζεται μόνον στην εκτροφή για την οποία έχει
διαγνωσθεί η ασθένεια.
Η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της μονάδας με σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση είναι
απαραίτητη προκειμένου να αποφεύγεται η μακρά και επαναλαμβανόμενη χρήση του προϊόντος.
Συνιστάται η χρήση του προϊόντος με προσοχή για την αποφυγή έκθεσης κατά την ανάμειξη στην
τροφή και κατά την χορήγησή του στα ζώα, παίρνοντας όλες τις συνιστώμενες προφυλάξεις.
Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης κατά τη διαδικασία ανάμιξης του προϊόντος στην τροφή.
Φορέστε προστατευτική μάσκα, γάντια, εργατική φόρμα και ειδικά γυαλιά ασφαλείας.
Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα, μάτια και βλεννογόνους. Σε περίπτωση που κατά λάθος
υπάρξει έκθεση στο προϊόν ξεπλυθείτε αμέσως με νερό. Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε κατά τη
χρήση του προϊόντος. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην τιαμουλίνη να μη χειρίζονται το
προϊόν. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια
και να επιδείξετε στον ιατρό την εσωτερική οδηγία του φαρμακευτικού προϊόντος.
Η ασφάλεια του Stalimox 81 mg/g πρόμιγμα δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης ή
γαλουχίας στις χοιρομητέρες. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με την κρίση του υπεύθυνου
κτηνίατρου ως προς τη σχέση όφελους / κινδύνου.
Είναι γνωστό ότι η τιαμουλίνη αλληλεπιδρά – συχνά θανάσιμα – με άλλα αντιβιοτικά, τα οποία
ανήκουν στα ιονοφόρα. Επομένως, οι χοίροι δεν πρέπει να λαμβάνουν προϊόντα που περιέχουν
μονενσίνη, ναρασίνη, σαλινομυκίνη ή σεμντουραμυκίνη 7 ημέρες πριν, κατά τη διάρκεια και 7 ημέρες
μετά τη θεραπεία με Lamulin/Stalimox 81 mg/g πρόμιγμα.
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 την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα
μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
14.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ

15.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασίες:
Δοχείο 1 kg από πολυπροπυλένιο με εσωτερικό σάκο από LDPE.
Δοχείο 5 kg από πολυπροπυλένιο με εσωτερικό σάκο από LDPE.
Δοχείο 10 kg από πολυπροπυλένιο με εσωτερικό σάκο από LDPE.
Πολύφυλλος σάκος 10 kg επενδυμένος εσωτερικά με φύλλο πολυαιθυλενίου.
Πολύφυλλος σάκος 25 kg επενδυμένος εσωτερικά με φύλλο πολυαιθυλενίου.
3

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου άδεις κυκλοφορίας.
Για την Ελλάδα:
VIRBAC HELLAS A.E.
23ºχμ E.O. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210 – 62 19520, Fax. 210 – 81 40900
e-mail: info@virbac.gr, www.virbac.gr
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