ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
VIRBAMEC
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 DE PORTUGAL - LABORATÓRIOS, LDA
Rua do Centro Empresarial
Edifício 13, Escritório 3, Piso 1
Quinta da Beloura
P 2710 693 Sintra
PORTUGAL
Παραγωγός & υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA & FARMACEUTICAL LTD, PORTUGAL
Virbac SA, 1ere Avenue – 2065 – L.I.D., 06516, CARROS cedex - FRANCE
2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

VIRBAMEC
3.

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

Δραστικό συστατικό:
IVERMECTIN……………….10 mg/ml
Έκδοχα……………………….qs
4.
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Το Virbamec ενέσιμο διάλυμα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και τον έλεγχο των παρασιτώσεων
των βοοειδών, προβάτων και χοίρων που οφείλονται στα ακόλουθα είδη παρασίτων.
Βοοειδή
Γαστρεντερικοί στρόγγυλοι
Ostertagia spp. (Ώριμες μορφές και προνύμφες L4 συμπεριλαμβανομένων και αυτών του O.
Ostertagi).
Haemonchus placei (Ώριμες μορφές και προνύμφες L4).
Trichostrongylus axei (Ώριμες μορφές και προνύμφες L4).
Cooperia spp. (Ώριμες μορφές και προνύμφες L4).
Bunostomum phlebotomum (Ώριμες μορφές και προνύμφες L4).
Oesophagostomum radiatum (Ώριμες μορφές και προνύμφες L4).
Nematodirus spp. (Ώριμες μορφές).
Πνευμονικοί στρόγγυλοι
Dictyocaulus viviparus (Ώριμες μορφές και προνύμφες L4).
Λοιποί στρόγγυλοι
Parafilaria bovicola (Ώριμες μορφές).
Προνυμφικά παρασιτικά στάδια του
Hypoderma spp. (Παρασιτικές προνύμφες).
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Ακάρεα ψώρας
Psoroptes ovis (communis var. bovis)
Sarcoptes scabiei var. bovis
Φθείρες
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus
Κρότωνες
Ornithodoros savignyi
Πρόβατα
Γαστρεντερικοί στρόγγυλοι (Ώριμες μορφές και προνύμφες L4)
Ostertagia circumcincta
Ostertagia trifurcata
Haemonchus contortus
Trichostrongylus axei (Ώριμες μορφές)
Trichostrongylus colubriformis και Tricostrongylus vitrinus (Ώριμες μορφές)
Cooperia curticei
Oesophagostomum venolosum
Oesophagostomum columbianum
Nematodirus filicollis
Chabertia ovina
Trichuris ovis (Ώριμες μορφές)
Δραστικό έναντι των υποβιοτικών προνυμφικών σταδίων και των ανθεκτικών στις βενζιμιδαζόλες
στελεχών των Haemonchus contortus και Ostertagia circumcincta.
Πνευμονικοί στρόγγυλοι
Dictyocaulus filaria (Ώριμες μορφές και προνύμφες L4).
Protostrongylus rufescens (Ώριμες μορφές)
Προνυμφικά παρασιτικά στάδια του ρινικού οίστρου
Oestrus ovis (Όλες οι μορφές)
Χοίροι
Γαστρεντερικοί στρόγγυλοι
Ascaris suum (Ώριμα παράσιτα και προνύμφες L4).
Oesophagostomum spp. (Ώριμα παράσιτα και προνύμφες L4).
Strongyloides ransomi (Ώριμες μορφές).1
Trichuris suis (Ώριμες μορφές).
Πνευμονικοί στρόγγυλοι
Metastrongylus spp. (Ώριμες μορφές).
Νεφρικοί στρόγγυλοι
Stephanurus dentatus (Ώριμα παράσιτα και προνύμφες L4).
Ακάρεα ψώρας
Sarcoptes scabiei var. sius
Φθείρες
Haematopinus suis
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Όταν το Virbamec χορηγείται στις χοιρομητέρες 7-14 ημέρες πριν τον τοκετό ελέγχει
αποτελεσματικά την μετάδοση του Strongyloides ransomi με το γάλα στα νεογέννητα χοιρίδια.
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5.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου ή της ξηράς περιόδου όταν το γάλα
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως επίσης σε έγκυες μοσχίδες τις τελευταίες 60 ημέρες
πριν τον τοκετό.
Να μη χρησιμοποιείται το προϊόν με ενδοφλέβια ή ενδομυική χορήγηση.
6.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στις συνιστώμενες θεραπευτικές δόσεις οι ιβερμεκτίνες έχουν μεγάλα περιθώρια ασφαλείας. Δεν
παρατηρούνται ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ενέργειες στις αναπαραγωγικές δραστηριότητες των ζώων.
Σε μερικά βοοειδή παρατηρήθηκε παροδικός πόνος μετά από υποδόρια χορήγηση. Σε μικρό αριθμό
περιπτώσεων παρατηρήθηκε οίδημα των μαλακών ιστών στην περιοχή της ένεσης. Οι συγκεκριμένες
ανεπιθύμητες ενέργειες υποχώρησαν χωρίς θεραπεία. Σε μερικά πρόβατα παρατηρήθηκε, αμέσως
μετά από υποδόρια χορήγηση, συμπεριφορά που προδίδει πόνο, μερικές φορές έντονο που ωστόσο
είναι παροδικός.
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, Πρόβατα, Χοίροι
8.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Κάθε ml Virbamec περιέχει 10 mg ιβερμεκτίνης. Το Virbamec ενέσιμο διάλυμα χορηγείται μόνον
υποδόρια ως εξής:
Βοοειδή
Χορηγείται μπροστά ή πίσω από την ωμοπλάτη υποδόρια στη δόση του 1 ml έτοιμου διαλύματος ανά
50 kg σ.β.
Η θεραπεία των προνυμφικών παρασιτικών σταδίων του Hypoderma bovis θα πρέπει να γίνεται μετά
τη δραστηριοποίηση της ώριμης παρασιτικής μύγας (μετά από την έναρξη της πτητικής
δραστηριότητας των μυγών).
Πρόβατα
Χορηγείται υποδόρια στην περιοχή του αυχένα στη δόση του 0,5 ml έτοιμου διαλύματος ανά 25 kg
σ.β. Χορηγείστε μια εφάπαξ δόση, παίρνοντας τις απαραίτητες ασηπτικές προφυλάξεις και
χρησιμοποιώντας μια αποστειρωμένη σύριγγα των 17 G. Το προϊόν χορηγείται σε όλα τα πρόβατα
ανεξαρτήτως ηλικίας, ακόμα και στους αμνούς. Για αμνούς με σ.β. λιγότερο των 12 kg, χορηγείστε
0,1 ml έτοιμου προϊόντος ανά 5 kg σ.β. χρησιμοποιώντας σύριγγα των 0,1 ml.
Χοίροι
Χορηγείται υποδόρια στην περιοχή του αυχένα στη δόση του 1 ml έτοιμου διαλύματος ανά 33 kg σ.β.
Όταν χορηγείται για πρώτη φορά σε μια χοιροτροφική μονάδα συνιστάται να γίνεται θεραπεία όλων
των ζώων. Στη συνέχεια το Virbamec θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Χοιρομητέρες: 7-14 ημέρες πριν τον τοκετό.
Πρωτόγεννες χοιρομητέρες: 7-14 ημέρες πριν την επίβαση ή Τ.Σ. και 7-14 ημέρες πριν τον τοκετό.
Κάπροι: Θα πρέπει να θεραπεύονται τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο.
Παχυνόμενοι χοίροι: Συνιστάται η θεραπεία όλων των ζώων πριν από την είσοδό τους στα
παχυντήρια. Να επαναλαμβάνεται η θεραπεία στους χοίρους που μεγαλώνουν υπαίθρια.
Κατά την αντιμετώπιση της ψώρας είναι δυνατό να απαιτηθεί επαναληπτική θεραπεία για την
αντιμετώπιση αναμόλυνσης από ζώα στα οποία δεν έγινε θεραπεία ή από εκκολαπτόμενα αβγά
ακάρεων. Σε χοιρίδια με σ.β. μικρότερο των 16 kg, όπου η συνιστώμενη θεραπευτική δόση είναι
μικρότερη των 0,5 ml, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μικροσύρριγγα ακριβείας των 0,1 ml.
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9.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί στις προβατίνες καθόλη τη διάρκεια κυοφορίας ή γαλακτικής
περιόδου εφόσον το γάλα τους δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί στις προβατίνες αναπαραγωγής και στα κριάρια χωρίς να επηρεάζει την
αναπαραγωγική τους ικανότητα.
Το Virbamec ενέσιμο διάλυμα διαθέτει μεγάλα περιθώρια ασφαλείας στα θηλαστικά όταν χορηγείται
στις συνιστώμενες δόσεις. Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας μπορεί ωστόσο να παρουσιαστεί μυικός
τρόμος, σπασμοί και κώμα. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η συμπωματική θεραπεία.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 49 ημέρες
Δεν θα πρέπει να χορηγείται σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, το γάλα των οποίων προορίζεται για
ανθρώπινη κατανάλωση. Να μη χορηγείται σε μη γαλακτοπαραγωγές αγελάδες όπως επίσης και σε
έγκυες μοσχίδες τις τελευταίες 60 ημέρες πριν τον τοκετό.
Πρόβατα: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 42 ημέρες
Δεν θα πρέπει να χορηγείται σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα, το γάλα των οποίων προορίζεται για
ανθρώπινη κατανάλωση. Να μη χορηγείται σε πρόβατα τις τελευταίες 60 ημέρες πριν τον τοκετό όταν
το γάλα προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Χοίροι: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 28 ημέρες
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία
Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.
Φυλάσσεται προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο.
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ <30ºC
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Η ιβερμεκτίνη δεν είναι καλώς ανεκτή στα είδη των ζώων για τα οποία δεν προορίζεται το προϊόν
(περιπτώσεις με θανατηφόρο εξέλιξη έχουν αναφερθεί σε σκύλους, ειδικά σε Collies και Bobtails,
καθώς επίσης και σε χελώνες).
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.
To Virbamec δεν πρέπει να εισέρχεται στον υδροφόρο ορίζοντα καθώς αυτό ενδέχεται να είναι
επικίνδυνο για τους ιχθύες και άλλους υδρόβιους οργανισμούς.
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
www.virbac.gr
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