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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Boflox flavour, 80 mg για σκύλους  

 

 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Κάθε δισκίο περιέχει: 

Δραστικό συστατικό: 

Marbofloxacin 80 mg 

 

Έκδοχα: 

Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Δισκίο 

Επιμήκη μπεζ δισκία με καφέ κηλίδες χαραγμένα και από τις δύο πλευρές. 

Τα δισκία μπορούν να διαχωρίζονται στη μέση. 

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1 Είδη ζώων 

Σκύλοι 

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 

Θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη μικροοργανισμών ευαίσθητα στη 

μαρβοφλοξασίνη. 

• δερματικές λοιμώξεις και λοιμώξεις μαλακών μορίων (πυόδερμα δερματικών πτυχών, κηρίο, 

θυλακίτιδα, δοθιήνωση, κυτταρίτιδα)  

• λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος οι οποίες είτε σχετίζονται είτε δεν σχετίζονται 

προστατίτιδα ή επιδιδυμίτιδα 

• λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. 

 

 

4.3 Αντενδείξεις 

Η μαρβοφλοξασίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας κάτω των 12 μηνών ή κάτω 

των 18 μηνών σε εξαιρετικά σωματώδεις ράτσες σκύλων, όπως Μεγάλοι Δανοί, Μπριάρντ, ορεινός 

σκύλος Βέρνης και Μαστίφ, με μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης. 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε φθοριοκινολόνες ή σε κάποιο από τα 

έκδοχα. 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση αντοχής στις κινολόνες, καθώς υφίσταται (σχεδόν) πλήρης 

διασταυρούμενη αντοχή και σε άλλες φθοριοκινολόνες. 

Δεν ενδείκνυται για λοιμώξεις που οφείλονται σε αυστηρώς αναερόβια βακτήρια, ζυμομύκητες ή 

μύκητες. 

 

Να μην χρησιμοποιείται σε γάτες. Για τη θεραπεία αυτού του είδους, διατίθεται διαχωριζόμενο δισκίο 

20 mg. 

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 

Μια χαμηλή τιμή pH ούρων θα μπορούσε να έχει ανασταλτική επίδραση στη δραστικότητα της 

μαρβοφλοξασίνης. 
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4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

Οι φθοριοκινολόνες έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν διάβρωση του αρθρικού χόνδρου σε νεαρούς 

σκύλους και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ακριβή δοσολογία, ιδίως σε νεαρά ζώα.  

 

Οι φθοριοκινολόνες είναι επίσης γνωστές για τις εν δυνάμει νευρολογικές παρενέργειές τους.  

Προσεκτική χρήση συνιστάται σε σκύλους που έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από επιληψία. 

 

 

Οι φθοριοκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη θεραπεία κλινικών 

περιστατικών που έχουν ανταποκριθεί ή αναμένεται να ανταποκριθούν ανεπαρκώς σε άλλες 

κατηγορίες αντιμικροβιακών παραγόντων.  Όπου αυτό είναι δυνατό, η χρήση των φθοριοκινολονών 

θα πρέπει να βασίζεται σε έλεγχο ευαισθησίας.  Η χρήση του προϊόντος, η οποία αποκλίνει από τις 

οδηγίες που παρέχονται στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  (ΠΧΠ), ενδέχεται να 

αυξήσει τον επιπολασμό βακτηρίων ανθεκτικών στις φθοριοκινολόνες και να υποβαθμίσει την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες λόγω της εν δυνάμει διασταυρούμενης 

αντοχής. 

 

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές κατά τη χρήση 

του προϊόντος. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό 

προϊόν σε ζώα 

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις (φθοριο)κινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το 

κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 

Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε 

στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. 

Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. 

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 

Στη θεραπευτικά συνιστώμενη δόση δεν αναμένεται καμία σοβαρή παρενέργεια σε σκύλους.    

Ειδικότερα, δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις των αρθρικών συνδέσμων σε κλινικές μελέτες με τη 

χορήγηση του συνιστώμενου ρυθμού δόσης. Ωστόσο, αρθραλγίες και/ή νευρολογικά συμπτώματα 

(αταξία, επιθετικότητα, σπασμοί, κατάθλιψη) ενδέχεται να προκύψουν σε σπάνιες περιπτώσεις. 

 

Έχουν παρατηρηθεί αλλεργικές αντιδράσεις (παροδικές δερματικές αντιδράσεις) λόγω της 

απελευθέρωσης ισταμίνης. 

 

Ήπιες παρενέργειες, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα, διαφοροποίηση της δίψας ή παροδική αύξηση 

της δραστηριότητας ενδέχεται να παρατηρηθούν περιστασιακά.  Αυτά τα συμπτώματα εξαφανίζονται 

από μόνα τους μετά τη θεραπεία και δεν επιβάλλουν τη διακοπή της αγωγής. 

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: 

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας) 

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα) 

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα) 

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα) 

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα) 

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

Μελέτες σε εγκυμονούντες αρουραίους και κουνέλια δεν έδειξαν καμία παρενέργεια στην κύηση.  

Ωστόσο, δεν έχουν εκπονηθεί ειδικές μελέτες σε εγκυμονούντες σκύλους. 
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Η χρήση σε ζώα κατά την κύηση και τη γαλουχία θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εκτίμηση 

ωφέλου/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. 

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

Οι φθοριοκινολόνες είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με από του στόματος χορηγούμενα κατιόντα 

(αργίλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρος).  Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να υποβαθμιστεί η 

βιοδιαθεσιμότητα.  

 

Να μην χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τετρακυκλίνες, μακρολίδες λόγω της εν δυνάμει 

ανταγωνιστικής δράσης.  

 

Όταν χορηγούνται μαζί με θεοφυλλίνη, αυξάνεται ο χρόνος ημιζωής και συνεπώς, η συγκέντρωση 

στο πλάσμα της θεοφυλλίνης. Ως εκ τούτου, η δόση της θεοφυλλίνης θα πρέπει να μειωθεί. 

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

Για χορήγηση από του στόματος. 

 

Ο συνιστώμενος ρυθμός δόσης είναι 2 mg/kg/ημ. (1 δισκίο για 40 kg ανά ημέρα) σε εφάπαξ ημερήσια 

χορήγηση.  Για τη διασφάλιση της σωστής δοσολογίας, το βάρος θα πρέπει να προσδιορίζεται με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια για την αποφυγή υποδοσολογίας. Τα δισκία μπορούν να διχοτομούνται 

κατά μήκος των γραμμών χάραξης για διευκόλυνση της ακριβούς δοσιμέτρησης.  

Διάρκεια θεραπείας: Για δερματικές λοιμώξεις και λοιμώξεις μαλακών μορίων, η διάρκεια της 

θεραπείας είναι τουλάχιστον 5 ημέρες.  Ανάλογα με την πορεία της νόσου, μπορεί να παραταθεί για 

έως 40 ημέρες. 

 

Για λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, η διάρκεια της θεραπείας είναι τουλάχιστον 10 

ημέρες.  Ανάλογα με την πορεία της νόσου, μπορεί να παραταθεί για έως 28 ημέρες. 

 

Για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, η διάρκεια της θεραπείας είναι τουλάχιστον 7 ημέρες. 

Ανάλογα με την πορεία της νόσου, μπορεί να παραταθεί για έως 21 ημέρες. 

 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα 

Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο χόνδρο αρθρώσεων και οξέα συμπτώματα υπό 

μορφή νευρολογικών διαταραχών (π.χ. σιελόρροια, δακρύρροια, ρίγος, μυοκλονία, επιληπτικές 

κρίσεις) που πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά. 

 

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής 

Δεν απαιτείται. 

 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Αντιβακτηριακοί παράγοντες για συστημική χρήση, φθοριοκινολόνη. 

Κωδικός ATCvet: QJ01MA93. 

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

Η μαρβοφλοξασίνη είναι ένας συνθετικός, βακτηριοκτόνος αντιμικροβιακός παράγοντας που ανήκει 

στην ομάδα των φθοριοκινολονών, η οποία ενεργεί αναστέλλοντας τη DNA γυράση.  Είναι 

αποτελεσματική έναντι ενός ευρέος φάσματος θετικών κατά Gram και αρνητικών κατά Gram 

βακτηρίων. 

Ειδικότερα, η απόδοση έχει προσδιοριστεί για:  

 δερματικές λοιμώξεις και λοιμώξεις μαλακών μορίων που προκαλούνται από Staphylococcus spp. 

(S. aureus και S. intermedius), E. coli, Pasteurella multocida και Pseudomonas aeruginosa 
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 λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος που προκαλούνται από Staphylococcus spp. (S. aureus 

και S. intermedius), Streptococcus spp, Enterobacteriaceae (E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., 

Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae) και Pseudomonas aeruginosa 

 λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από Pasteurella multocida, 

Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella pneumoniae), Staphylococcus spp. (S. aureus, S. 

intermedius), Pseudomonas aeruginosa, Bordetella bronchiseptica και Streptococcus spp. 

 

Περιστατικά αντοχής έχουν παρατηρηθεί στον στρεπτόκοκκο. 

Στελέχη από δερματικές λοιμώξεις σε γάτες και δερματικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του 

ουροποιητικού συστήματος σε σκύλους με MIC < 1µg/ml είναι ευαίσθητα στη μαρβοφλοξασίνη 

(CLSI, 2008), ενώ στελέχη με MIC ≥ 4 µg/ml είναι ανθεκτικά στη μαρβοφλοξασίνη. 

Η αντίσταση στις φθοριοκινολόνες οφείλεται σε χρωμοσωμική μετάλλαξη μέσω τριών μηχανισμών: 

μείωση της διαπερατότητας του βακτηριακού τοιχώματος, έκφραση της αντλίας εκροής ή μετάλλαξη 

των ενζύμων που είναι υπεύθυνα για τη δέσμευση του μορίου. 

 

Η μαρβοφλοξασίνη δεν είναι δραστική έναντι αναερόβιων βακτηρίων, ζυμομυκήτων ή μυκήτων. 

 

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία 

Μετά την από του στόματος χορήγηση σε σκύλους της συνιστώμενης δόσης των 2 mg/kg, η 

μαρβοφλοξασίνη απορροφάται ταχέως και επιτυγχάνει τη μέγιστη συγκέντρωση πλάσματος 1,5 

µg/ml εντός 2 ωρών 

 

Η βιοδιαθεσιμότητά της προσεγγίζει το 100%. 

 

Συνδέεται ασθενώς με πρωτεΐνες του πλάσματος (σε ποσοστό κάτω του 10%), κατανέμεται ευρέος 

και στους περισσότερους ιστούς (ήπαρ, νεφρός, δέρμα, πνεύμονας, ουροδόχος κύστη, γαστρεντερικό 

σύστημα) επιτυγχάνει υψηλότερες συγκεντρώσεις σε σύγκριση με το πλάσμα.  Η μαρβοφλοξασίνη 

αποβάλλεται αργά (ο χρόνος ημιζωής για την αποβολή είναι 14 ώρες στους σκύλους) κυρίως στη 

δραστική μορφή στα ούρα (2/3) και στα κόπρανα (1/3). 

 

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων 

Μονοϋδρική λακτόζη 

Κυτταρίνη, κονιορτοποιημένη 

Ποβιδόνη 

Κροσποβιδόνη 

Διοξείδιο του πυριτίου, κολλοειδές, άνυδρο  

Βεχενικό ασβέστιο 

Ζύμη 

Άρωμα μόσχου 

 

6.2 Ασυμβατότητες 

Δεν απαιτείται. 

 

6.3 Διάρκεια αποθήκευσης 

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 3 

έτη 

Διάρκεια ζωής των διαχωρισμένων στη μέση δισκίων: 4 ημέρες 

 

6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

Το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την 

φύλαξή του. 

Αποθηκεύετε τις συσκευασίες blister, στον αυθεντικό περιέκτη. 
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Σε περίπτωση διαχωρισμού των δισκίων, τα διαχωρισμένα στη μέση δισκία που απομένουν θα πρέπει 

να επιστρέφονται στη θήκη blister. 

Τα διαχωρισμένα στη μέση δισκία που απομένουν μετά 4 ημέρες θα πρέπει να απορρίπτονται. 

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους  συσκευασίας 

Συσκευασίες blister Alu / PA-Alu-PVC των 6 δισκίων έκαστη.  Κουτιά των 6 δισκίων (1 συσκευασία 

blister), κουτιά των 12 δισκίων (2 συσκευασίες blister), των 36 δισκίων (6 συσκευασίες blister), των 

72 δισκίων (12 συσκευασίες blister), των 120 δισκίων (20 συσκευασίες blister), των 240 δισκίων (40 

συσκευασίες blister). 

 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού 

προϊόντος  ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν 

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του 

πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 

 

 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

LIVISTO Int’l, S.L. 

Av. Universitat Autònoma, 29 

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 

Spain (Ισπανία) 

 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

82494/15/ 17-08-2017 

 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Ημερομηνία 1ης έγκρισης: 17.08.2017 

 

 

10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

08/2017 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ/Ή ΧΡΗΣΗΣ 

Δεν απαιτείται. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

Κουτί, ετικέτα} 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Boflox flavour, 80 mg για σκύλους  

Μαρβοφλοξασίνη 

 

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

Κάθε δισκίο περιέχει: 

Δραστικό συστατικό: 

Μαρβοφλοξασίνη 80 mg 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦH 

 

Δισκίο 

 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

6 δισκία 

12 δισκία 

36 δισκία 

72 δισκία 

120 δισκία 

240 δισκία 

 

5. ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ 

 

Σκύλος 

 

6. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν από τη χρήση. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

Από του στόματος χρήση 

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν από τη χρήση. 

 

8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 

 

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν από τη χρήση. 

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

 

Διάρκεια ζωής των διαχωρισμένων στη μέση δισκίων: 4 ημέρες  

ΛΗΞΗ {μήνας/έτος} 
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11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Φυλάσσετε στoν αρχικό περιέκτη. 

Σε περίπτωση διαχωρισμού των δισκίων, τα διαιρεμένα στη μέση δισκία που απομένουν θα πρέπει να 

φυλάσσονται στη θήκη blister. 

Τα διαιρεμένα στη μέση δισκία που απομένουν μετά από 4 ημέρες θα πρέπει να απορρίπτονται. 

 

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

Απόρριψη: βλ.εσώκλειστο φύλο οδηγιών χρήσης. 

 

13. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΟΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, αν 

υπάρχουν 

 

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση  -να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή. 

 

14. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

 

15. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

LIVISTO Int’l, S.L. 

Av. Universitat Autònoma, 29 

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 

Spain (Ισπανία) 

 

16. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

82494/15 

 

17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Παρτίδα {αριθμός} 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

 

{Συσκευασία Blister} 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Boflox flavour, 80 mg για σκύλους 

Μαρβοφλοξασίνη 

 

2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

LIVISTO Int’l, S.L. 

 

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

 

ΛΗΞΗ {μήνας/έτος} 

 

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

 

Παρτίδα {αριθμός} 

 

5. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» 

 

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση 

 

Σύμβολα:                                                           για είδη στόχους:
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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: 

Boflox flavour, 80 mg για σκύλους  

 

 

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: 

LIVISTO Int’l, S.L. 

Av. Universitat Autònoma, 29 

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 

Spain (Ισπανία) 

 

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 

aniMedica GmbH 

Im Südfeld 9 

48308 Senden-Bösensell 

Germany (Γερμανία) 

 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Boflox flavour, 80 mg mg για σκύλους  

Μαρβοφλοξασίνη 

 

 

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

 

Κάθε δισκίο περιέχει: 

Δραστικό συστατικό: 

Μαρβοφλοξασίνη 80 mg 

 

Επιμήκη μπεζ δισκία με καφέ κηλίδες χαραγμένα σε μία πλευρά. 

 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη μικροοργανισμών ευαίσθητα στη 

μαρβοφλοξασίνη. 

• δερματικές λοιμώξεις και λοιμώξεις μαλακών μορίων (πυόδερμα δερματικών πτυχών, κηρίο, 

θυλακίτιδα, δοθιήνωση, κυτταρίτιδα)  

• λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος οι οποίες συνδέονται ή δεν συνδέονται με 

προστατίτιδα ή επιδιδυμίτιδα 

• λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. 

 

 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Η μαρβοφλοξασίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας κάτω των 12 μηνών ή κάτω 

των 18 μηνών σε εξαιρετικά σωματώδεις ράτσες σκύλων, όπως Μεγάλοι Δανοί, Μπριάρντ, ορεινός 

σκύλος Βέρνης και Μαστίφ, με μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης. 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε φθοριοκινολόνες ή σε κάποιο από τα 

έκδοχα. 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση αντοχής στις κινολόνες, καθώς υφίσταται (σχεδόν) πλήρης 

διασταυρούμενη αντοχή και σε άλλες φθοριοκινολόνες. 
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Δεν ενδείκνυται για λοιμώξεις που οφείλονται σε αυστηρώς αναερόβια βακτήρια, ζυμομύκητες ή 

μύκητες. 

Να μην χρησιμοποιείται σε γάτες. Για τη θεραπεία αυτού του είδους, διατίθεται διαχωριζόμενο δισκίο 

20 mg. 

 

 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Στη θεραπευτικά συνιστώμενη δόση δεν αναμένεται καμία σοβαρή παρενέργεια σε σκύλους.    

Ειδικότερα, δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις των αρθρικών συνδέσμων σε κλινικές μελέτες με τη 

χορήγηση του συνιστώμενου ρυθμού δόσης. Ωστόσο, αρθραλγίες και/ή νευρολογικά συμπτώματα 

(αταξία, επιθετικότητα, σπασμοί, κατάθλιψη) ενδέχεται να προκύψουν σε σπάνιες περιπτώσεις. 

 

Έχουν παρατηρηθεί αλλεργικές αντιδράσεις (παροδικές δερματικές αντιδράσεις) λόγω της 

απελευθέρωσης ισταμίνης. 

 

Ήπιες παρενέργειες, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα, διαφοροποίηση της δίψας ή παροδική αύξηση 

της δραστηριότητας ενδέχεται να παρατηρηθούν περιστασιακά.  Αυτά τα συμπτώματα εξαφανίζονται 

από μόνα τους μετά τη θεραπεία και δεν επιβάλλουν τη διακοπή της αγωγής. 

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: 

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας) 

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα) 

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα) 

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα) 

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα) 

 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο 

παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

 

 

7. ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ 

Σκύλος. 

 

 

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Για χορήγηση από του στόματος. 

 

Ο συνιστώμενος ρυθμός δόσης είναι 2 mg/kg/ημ. (1 δισκίο για 40 kg ανά ημέρα) σε εφάπαξ ημερήσια 

χορήγηση.  Για τη διασφάλιση της σωστής δοσολογίας, το βάρος θα πρέπει να προσδιορίζεται με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια για την αποφυγή υποδοσολογίας. Τα δισκία μπορούν να διχοτομούνται 

κατά μήκος των γραμμών χάραξης για διευκόλυνση της ακριβούς δοσιμέτρησης. Διάρκεια θεραπείας: 

Για δερματικές λοιμώξεις και λοιμώξεις μαλακών μορίων, η διάρκεια της θεραπείας είναι 

τουλάχιστον 5 ημέρες.  Ανάλογα με την πορεία της νόσου, μπορεί να παραταθεί για έως 40 ημέρες. 

 

Για λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, η διάρκεια της θεραπείας είναι τουλάχιστον 10 

ημέρες.  Ανάλογα με την πορεία της νόσου, μπορεί να παραταθεί για έως 28 ημέρες. 

 

Για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, η διάρκεια της θεραπείας είναι τουλάχιστον 7 ημέρες. 

Ανάλογα με την πορεία της νόσου, μπορεί να παραταθεί για έως 21 ημέρες. 

 

 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

Καμία. 
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10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Δεν απαιτείται. 

 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

 

Το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την 

φύλαξή του. 

Αποθηκεύετε τις συσκευασίες blister, στον αυθεντικό περιέκτη. 

Σε περίπτωση διαχωρισμού των δισκίων, τα διαιρεμένα στη μέση δισκία που απομένουν θα πρέπει να 

φυλάσσονται στη θήκη blister. 

Τα διαιρεμένα στη μέση δισκία που απομένουν μετά από 4 ημέρες θα πρέπει να απορρίπτονται. 

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης 

που αναγράφεται στη συσκευασία blister και στο κουτί μετά την ένδειξη «ΛΗΞΗ». 

Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα. 

 

 

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος στόχος: 

Μια χαμηλή τιμή pH ούρων θα μπορούσε να έχει ανασταλτική επίδραση στη δραστικότητα της 

μαρβοφλοξασίνης. 

 

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: 

Οι φθοριοκινολόνες έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν διάβρωση του αρθρικού χόνδρου σε νεαρούς 

σκύλους και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ακριβή δοσολογία, ιδίως σε νεαρά ζώα.  

 

Οι φθοριοκινολόνες είναι επίσης γνωστές για τις εν δυνάμει νευρολογικές παρενέργειές τους.  

Προσεκτική χρήση συνιστάται σε σκύλους που έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από επιληψία. 

 

 

Οι φθοριοκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη θεραπεία κλινικών 

περιστατικών που έχουν ανταποκριθεί ή αναμένεται να ανταποκριθούν ανεπαρκώς σε άλλες 

κατηγορίες αντιμικροβιακών παραγόντων.  Όπου αυτό είναι δυνατό, η χρήση των φθοριοκινολονών 

θα πρέπει να βασίζεται σε έλεγχο ευαισθησίας.  Η χρήση του προϊόντος, η οποία αποκλίνει από τις 

οδηγίες που παρέχονται στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  (ΠΧΠ), ενδέχεται να 

αυξήσει τον επιπολασμό βακτηρίων ανθεκτικών στις φθοριοκινολόνες και να υποβαθμίσει την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες λόγω της εν δυνάμει διασταυρούμενης 

αντοχής. 

 

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες και οι τοπικές πολιτικές αντιμικροβιακές πολιτικές 

κατά τη χρήση του προϊόντος. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό 

φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα: 

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις (φθοριο)κινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το 

κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 

Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε 

στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. 

Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. 
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Εγκυμοσύνη/γαλουχία: 

Μελέτες σε εγκυμονούντες αρουραίους και κουνέλια δεν έδειξαν καμία παρενέργεια στην κύηση.  

Ωστόσο, δεν έχουν εκπονηθεί ειδικές μελέτες σε εγκυμονούντες σκύλους. 

Η χρήση σε ζώα κατά την κύηση και τη γαλουχία θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εκτίμηση 

ωφέλου/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. 

 

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: 

Οι φθοριοκινολόνες είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με από του στόματος χορηγούμενα κατιόντα 

(αργίλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρος).   Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να υποβαθμιστεί η 

βιοδιαθεσιμότητα.  

 

Να μην χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τετρακυκλίνες, μακρολίδες λόγω της εν δυνάμει 

ανταγωνιστικής δράσης.  

 

Όταν χορηγούνται μαζί με θεοφυλλίνη, αυξάνεται ο χρόνος ημιζωής και συνεπώς, η συγκέντρωση 

στο πλάσμα της θεοφυλλίνης. Ως εκ τούτου, η δόση της θεοφυλλίνης θα πρέπει να μειωθεί. 

 

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): 

Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο χόνδρο αρθρώσεων και οξέα συμπτώματα υπό 

μορφή νευρολογικών διαταραχών (π.χ. σιελόρροια, δακρύρροια, ρίγος, μυοκλονία, επιληπτικές 

κρίσεις) που πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά. 

 

Ασυμβατότητες: 

Δεν απαιτείται. 

 

 

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 

 

08/2017 

 

 

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Συσκευασία: 

6, 12, 36, 72, 120, 240 δισκία. 

 

 

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. 


