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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Alizin 30 mg / ml Ενέσιμο διάλυμα

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:
VIRBAC S.A., 1ere Avenue, 2065 m – L.I.D., FRANCE

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
VIRBAC S.A., 1ere Avenue, 2065 m – L.I.D., FRANCE

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Alizin 30 mg / ml Ενέσιμο διάλυμα

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

Περιεκτικότητα ανά 1 ml
- δραστικό συστατικό
Aglepristone …………………………….   30 mg

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Έγκυοι θηλυκοί σκύλοι: πρόκληση τερματισμού της κύησης μέχρι την 45η ημέρα από τη σύλληψη.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε θηλυκούς σκύλους  με  ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, σε διαβητικά ζώα ή
σε εξασθενημένους σκύλους.

Να μη χρησιμοποιείται σε θηλυκούς σκύλους με εμφανή ή αφανή συμπτώματα ανεπάρκειας του
φλοιού των επινεφριδίων (ασθένεια Addison) ή σε σκύλους με γενετική προδιάθεση ανεπάρκειας του
φλοιού των επινεφριδίων.

Να μη χρησιμοποιείται σε θηλυκούς σκύλους με διαπιστωμένη υπερευαισθησία στην αγλεπριστόνη ή
σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε θηλυκούς σκύλους που δέχτηκαν θεραπεία 20 ημέρες μετά την έναρξη της κύησης, η αποβολή
συνοδεύτηκε από φυσιολογικά συμπτώματα τοκετού, όπως:  αποβολή του εμβρύου, κολπική έκκριση,
μείωση της όρεξης, νευρικότητα και συμφόρηση μαστών. Σε πειραματικές μελέτες παρατηρήθηκε σε
ποσοστό 3,4% λοιμώξεις της μήτρας. Μετά την πρόκληση αποβολής με το προϊόν, συχνά
παρατηρείται συντομότερη επάνοδος του οίστρου (το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών
οίστρων ελαττώνεται κατά 1 έως 3 μήνες).

Σε πειραματικές δοκιμές έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ανορεξία (25%),
υπερδιέγερση (23%), κατάθλιψη (21%), έμετος (2%) και διάρροια (13%).

Σε πειραματικές δοκιμές η χορήγηση του προϊόντος προκάλεσε πόνο κατά τη διάρκεια και λίγο μετά
την ένεση στο 17% των σκύλων και τοπική φλεγμονώδη αντίδραση στη περιοχή της ένεσης στο 23%
των σκύλων. Το μέγεθος και η ένταση αυτής της αντίδρασης εξαρτάται από τον όγκο του προϊόντος,
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η οποία χορηγήθηκε. Οίδημα, πάχυνση του δέρματος, διόγκωση τοπικών λεμφαδένων και εξέλκωση
μπορούν να συμβούν. Όλες οι τοπικές αντιδράσεις είναι αντιστρεπτές και συνήθως εξαφανίζονται
μέσα σε 28 ημέρες μετά την ένεση.
Σε πειραματικές δοκιμές η χορήγηση του προϊόντος επέφερε αιματολογικές / βιοχημικές μεταβολές
στο 4,5% των σκύλων. Αυτές οι αλλαγές ήταν πάντοτε παροδικές και αντιστρέψιμες. Οι
τροποποιημένες αιματολογικές παράμετροι ήταν οι εξής: ουδετεροφιλία, ουδετεροπενία,
θρομβοκυττάρωση, απόκλιση του αιματοκρίτη, λεμφοκυττάρωση, λεμφοκυτταροπενία.
Οι βιοχημικές μεταβολές (ανεβασμένες) τιμές ήταν οι εξής: ουρία, κρεατίνη, χλώριο, κάλιο, νάτριο,
αλανίνο αμινοτρανσφεράση (ALT), αλκαλική φωσφατάση (ALP), ασπαραγινική αμινοτρανσφεράση
(AST).  Σε σπάνιες περιπτώσεις (με συχνότητα >1 / 10000 και <1 / 1000) αντιδράσεις
υπερευαισθησίας έχουν / μπορεί να παρατηρήθηκαν.

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

Σκύλοι (θηλυκοί)

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

Χορηγείστε 10 mg αγλεπριστόνης ανά kg σ.β. που αντιστοιχούν σε 0,33 ml του κτηνιατρικού
φαρμακευτικού προϊόντος  ανά kg σ.β. δύο φορές με μεσοδιάστημα 24 ωρών.

Σωματικό
βάρος σκύλας

3 kg 6 kg 9 kg 12 kg 24 kg 30 kg 42 kg

Όγκος του
ALIZIN

1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 8 ml 10 ml 14 ml

Εφαρμόστε την ένεση υποδορίως (αποκλειστικά).
Η αποβολή (ή απορρόφηση) του εμβρύου πραγματοποιείται μέσα σε 7 ημέρες από τη χορήγηση του
προϊόντος.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Έντονες τοπικές αντιδράσεις μπορούν να αποφευχθούν αν το προϊόν χορηγηθεί στον αυχένα.
Συνιστάται ελαφριά μάλαξη στην περιοχή της ένεσης.
Σε μεγαλόσωμους θηλυκούς σκύλους συνιστάται να χορηγούνται κατά το μέγιστο 5 ml σε κάθε
σημείο.
Το προϊόν δεν περιέχει  αντιμικροβιακό συντηρητικό. Επαλείψτε με οινόπνευμα το επιστόμιο
κάλυψης του φιαλιδίου πριν από κάθε δόση. Χρησιμοποιείστε στεγνή και αποστειρωμένη βελόνα και
σύριγγα.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μη εφαρμόσιμος.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσετε  το προϊόν στην εξωτερική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.
Σε περίπτωση που υπάρξει προφανή αύξηση ή ξεθώριασμα, το προιόν θα πρέπει να απορρίπτεται.
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Να μη χρησιμοποιείται μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης, η οποία αναγράφεται στην εξωτερική
συσκευασία / ετικέτα
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας : 28 ημέρες.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σπάνιες περιπτώσεις μη αποτελεσματικότητας (>0,01% με <0,1%) έχουν παρατηρηθεί ως μέρος των
μελετών φαρμακοεπαγρύπνησης. Για την αποφυγή της πιθανότητας μη αποτελεσματικότητας να
αποφεύγεται η χρήση του Alizin μέχρι το τέλος του οίστρου και να αποφεύγεται νέο ζευγάρωμα πριν
το τέλος του οίστρου.

Σε πειραματική έρευνα παρατηρήθηκε μερική αποβολή στο 5% των περιπτώσεων σε θηλυκούς
σκύλους με διαγνωσμένη εγκυμοσύνη. Συνιστάται σχολαστική κλινική εξέταση για να βεβαιωθεί ότι
η μήτρα έχει εκκενωθεί πλήρως, η εξέταση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση υπέρηχου.
Η εξέταση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και
τουλάχιστον 30 ημέρες μετά το ζευγάρωμα.

Σε περίπτωση μερικής αποβολής ή καθόλου αποβολής, συνιστάται η επανάληψη της θεραπείας μετά
από 10 ημέρες, από την ολοκλήρωση της θεραπείας, μεταξύ της 30ης και 45ης ημέρας από το
ζευγάρωμα. Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να εξεταστεί ως ενδεχόμενη λύση.

Λόγω ελλείψεως διαθέσιμων στοιχείων, το προϊόν να χρησιμοποιείται με προσοχή σε θηλυκούς
σκύλους με χρόνια συμφόρηση της αναπνευστικής οδού και / ή καρδιοαγγειακή νόσο, ειδικά
βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα.

Έχει παρατηρηθεί θνησιμότητα μετά από χρήση του προϊόντος που δεν γίνεται σύμφωνα με την
εσωτερική οδηγία χρήσης σε θηλυκούς σκύλους  με σοβαρά προβλήματα υγείας με λοιμώξεις της
μήτρας. Τυχαίος συσχετισμός είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αλλά είναι απίθανο.

Σε ποσοστό μέχρι και 50%  στους θηλυκούς σκύλους  το ζευγάρωμα είναι πιθανό να μην οδηγήσει σε
εγκυμοσύνη. Η πιθανότητα , ως εκ τούτου, να γίνει αχρείαστη η αγωγή, θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σκευάσματος.

Οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιδράσεις της θεραπείας δεν έχουν μελετηθεί.

Οι ιδιοκτήτες να συμβουλεύονται τον κτηνίατρο τους σε περίπτωση που τα σκυλιά τους
παρουσιάσουν τα ακόλουθα σημάδια μετά τη χρήση του προϊόντος:

- πυώδη ή αιμορραγικά κολπικά εκκρίματα
- παρατεταμένα  κολπικά εκκρίματα με διάρκεια πάνω από 3 εβδομάδες.

Να μην αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά κτηνιατρικά φάρμακα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό
προϊόν σε ζώα

Τα μη στεροεϊδή χρησιμοποιούνται στον άνθρωπο για πρόκληση τερματισμού της κύησης. Η κατά
λάθος εφαρμογή της ένεσης θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε γυναίκες που είναι έγκυες,
που επιθυμούν να μείνουν έγκυες ή ακόμη και σε γυναίκες όπου η κατάσταση της εγκυμοσύνης τους
παραμένει άγνωστη. Χρειάζεται προσοχή από τον κτηνίατρο που πραγματοποιεί την ένεση αλλά και
από το άτομο που κρατάει το ζώο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ένεσης από ατύχημα. Οι έγκυες
γυναίκες πρέπει να χειρίζονται το προϊόν με ιδιαίτερη προσοχή. Το προϊόν είναι ελαιώδους υφής και
μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένες τοπικές αντιδράσεις στην περιοχή της ένεσης.  Σε περίπτωση
ένεσης από ατύχημα, αναζητήστε επειγόντως ιατρική βοήθεια και δείξτε στον ιατρό αυτήν την
προειδοποίηση.
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Γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν ή να φορούν
πλαστικά γάντια μιας χρήσης όταν χορηγούν το προϊόν.

Χρήση κατά την κύηση ή τη γαλουχία
Να μη χορηγείται σε έγκυους θηλυκούς σκύλους εκτός εάν είναι επιθυμητός ο τερματισμός της
εγκυμοσύνης.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Λόγω ελλείψεως διαθέσιμων στοιχείων υπάρχει πιθανότητα φαρμακολογικής αλληλεπίδρασης
μεταξύ της αγλεπριστόνης και κετοκοναζόλης, ιτρακοναζόλης και ερυθρομυκίνης.

Καθώς η αγλεπριστόνη είναι ένα αντι-γλυκοκορτικοειδές, μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα
της θεραπείας με γλυκοκορτικοειδή.

Πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν έχουν μελετηθεί

Υπερδοσολογία
Η χορήγηση 30 mg/kg, δηλαδή ποσότητα 3πλάσια της συνιστώμενης δόσης, δεν έδειξε ανεπιθύμητες
ενέργειες σε θηλυκούς σκύλους, με εξαίρεση τοπικές φλεγμονώδεις αντιδράσεις που σχετίζονται με
τη χορήγηση μεγαλύτερης ποσότητας προϊόντος ανά σημείο ένεσης.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

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

Συσκευασίες:
- κουτί του ενός (1) φιαλιδίου των  5ml, 10ml και 30ml
- κουτί των δέκα (10) φιαλιδίων των 10ml

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.

16. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Virbac Hellas S.A. – 23° χμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος, 145 65, Αττική
Τηλ. 210 6219520, Fax.210 8140900, www.virbac.gr, info@virbac.gr


