ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Δοχείο των 200 g ή 500 g
SURAMOX 50% O.S.P. POULTRY
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
VIRBAC
1ère avenue - 2065 m L.I.D.
F-06516 Carros
France
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
VIRBAC
8-10 rue des Aulnaies
95420 Magny-En-Vexin
France
2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

SURAMOX 50% O.S.P. POULTRY
3.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε γραμμάριο περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Amoxicillin (ως τριυδική)…………………………..500,00 mg

4.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Πρόληψη σε επίπεδο κοπαδιού και εφόσον υπάρχει νόσος των αναπνευστικών λοιμώξεων
που προκαλούνται από Escherichia coli (ευαίσθητα στην αμοξικιλλίνη).
5.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ






6.

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα υπερευαίσθητα στην αμοξικιλλίνη ή σε άλλες βλακτάμες.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια
συμπεριλαμβανομένης
της ανουρίας και ολιγουρίας.
Παρουσία βακτηρίων ικανών να παράγουν β-λακταμάσες.
Να μη χρησιμοποιείται σε λαγόμορφα και τρωκτικά όπως κουνέλια, ινδικά χοιρίδια,
κρικητοί και γεβρίλοι.
Να μη χρησιμοποιείται σε μηρυκαστικά ή ιπποειδή.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι πενικιλλίνες και κεφαλοσπορίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία μετά από
χορήγηση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις στις ουσίες αυτές μπορεί να είναι σοβαρές.
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

Κοτόπουλα (κρεοπαραγωγής).
8.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

20 mg αμοξικιλλίνης (ως τριυδρική) ανά kg σ.β. με συνεχή χορήγηση στο πόσιμο νερό ( δηλ.
400 mg έτοιμου προϊόντος ανά 10 kg σ.β. ανά ημέρα) για 5 συνεχόμενες ημέρες.
Η απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος πρέπει να υπολογίζεται με ακρίβεια με τη χρήση
μιας κατάλληλης βαθμονομημένης συσκευής ζύγισης.
9.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η οδός χορήγησης του προϊόντος είναι από το στόμα.
Το προϊόν θα πρέπει να διαλύεται σε μικρή ποσότητα νερού και στη συνέχεια να προστίθεται
στο ντεπόζιτο πόσιμου νερού. Η παροχή νερού στο ντεπόζιτο θα πρέπει να διακόπτεται μέχρι
τη πλήρη κατανάλωση του φαρμακούχου διαλύματος. Η προδιάλυση είναι απαραίτητη για
την επίτευξη ομοιογένειας στο τελικό διάλυμα. Η χορήγηση του φαρμάκου μπορεί επίσης να
γίνει με τη βοήθεια ειδικών δοσομετρικών αντλιών.
Η λήψη του φαρμακούχου διαλύματος εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των ζώων. Για
την εξασφάλιση της σωστής δόσης η συγκέντρωση της αμοξικιλλίνης πρέπει να
προσαρμόζεται αντίστοιχα.
10.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμος ιστός: 1 ημέρα
Λόγω απουσίας χρόνου αναμονής στα αυγά, να μη χρησιμοποιείται σε πτηνά ωοτοκίας που
τα αυγά τους προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (4 εβδομάδες πριν την έναρξη της
ωοτοκίας και κατά τη διάρκεια αυτής.)
11.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 10 ημέρες
Διάρκεια ζωής μετά τη διάλυση στο πόσιμο νερό: 1 ημέρα
Να φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη.
12.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να στηρίζεται σε τεστ ευαισθησίας των απομονωμένων
βακτηρίων από το ζώο. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται στην
τοπική (περιοχή, επίπεδο κοπαδιού) αντιμικροβιακή πολιτική σχετικά με την ευαισθησία των
βακτηρίων στόχων.

Η λανθάνουσα χρήση του προϊόντος μπορεί να αυξήσει την επικράτηση της ανθεκτικότητας
βακτηρίων στην αμοξικιλλίνη και να μειώσει την αποτελεσματικότητά του.
Η στενού φάσματος αντιμικροβιακή θεραπεία θα πρέπει να επιλέγεται ως αρχική θεραπεία
όταν το τεστ ευαισθησίας υποδεικνύει τον συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης. Η
λανθάνουσα χρήση του προϊόντος μπορεί να αυξήσει την επικράτηση της ανθεκτικότητας
βακτηρίων στην αμοξικιλλίνη και άλλες πενικιλίνες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη
βελτίωση της διαχείρισης της πτηνοτροφικής μονάδας, κυρίως στα θέματα της υγιεινής, του
εξαερισμού και τη διαχείριση του ζώου αποφεύγοντας τις στρεσογόνες καταστάσεις.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα









Οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις
υπερευαισθησίας (αλλεργία) μετά από χορήγηση με ένεση, από το στόμα, εισπνοή ή
επαφή με το δέρμα. Η υπερευαισθησία στις πενικιλλίνες μπορεί να οδηγήσει σε
διασταυρούμενες αντιδράσεις σε κεφαλοσπορίνες και αντίστροφα. Οι αλλεργικές
αντιδράσεις στις ουσίες αυτές μπορεί να είναι σοβαρές.
Μη χειρίζεστε το προϊόν σε περίπτωση που είστε αλλεργικός ή σας έχουν συμβουλεύσει
να μην χειρίζεστε τέτοια προϊόντα.
Να χειρίζεστε τo προϊόν αυτό με προσοχή αποφεύγοντας την άμεση επαφή λαμβάνοντας
τις κατάλληλες προφυλάξεις. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού του δέρματος
αναζητείστε ιατρική βοήθεια επιδεικνύοντας το φύλλο οδηγιών. Η εμφάνιση οιδήματος
του προσώπου, των χειλιών, των ματιών ή δυσκολίας στην αναπνοή είναι πολύ
σοβαρότερα συμπτώματα και απαιτούν άμεση ιατρική βοήθεια.
Να χρησιμοποιείται προσωπίδα εισπνοών και γάντια κατά τους χειρισμούς.
Να πλένεται καλά το εκτεθειμένο δέρμα.
Να αποφεύγεται η μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου κατά τη χορήγηση του
προϊόντος.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Να μην χρησιμοποιηθεί σε πτηνά σε περίοδο ωοτοκίας.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Η βακτηριδιακή επίδραση της αμοξικιλίνης αδρανοποιείτε από την ταυτόχρονη χρήση
φαρμακευτικών προϊόντων με βακτηριοστατικό τρόπο δράσης.
Να μη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με νεομυκίνη (neomycin) καθώς εμποδίζει την
απορρόφηση της πενικιλλίνης από το στόμα.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από χορήγηση πενταπλάσιας της
συνιστώμενης δόσης.
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 τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
14.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ

15.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ







1 πλαστικό δοχείο των 50g
1 πλαστικό δοχείο των 100g
200g πλαστικό δοχείο
500 και 1000g πλαστικά δοχεία
1500 και 3000g πλαστικά βαρέλια
500, 1000, 2000 και 3000 g σακούλες

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

