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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Cerenia 10mg ανά ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες 
 
 
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 Άδειας Κυκλοφορίας 
Pfizer Limited 
Ramsgate Road 
Sandwich 
Kent CT13 9NJ 
United Kingdom  
 
Κάτοχος Άδειας Παραγωγής Υπεύθυνος Για Την Απελευθέρωση Της Παρτίδας 
PFIZER PGM 
37530 Pocé sur Cisse 
France 
 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
Cerenia 10mg / ml ενέσιμο διάλυμα  για σκύλους και γάτες 
Maropitant  
 
 
3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
Το ενέσιμο διάλυμα περιέχει 10 mg maropitant ανά ml  ως maropitant citrate monohydrate, ως 
άχρωμο, διαυγές κίτρινο διάλυμα. 
Eπίσης περιέχει  metacresol ως συντηρητικό. 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 
Σκύλοι: 

• Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ναυτίας από χημειοθεραπεία. 
• Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εμέτου εκτός από αυτόν που προκαλείται από 

ασθένεια εκ μεταφοράς. 
• Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εμέτου, σε συνδυασμό με  άλλα υποστηρικτικά μέτρα. 

 
Γάτες: 

• Για την πρόληψη του εμέτου και τη μείωση της ναυτίας εκτός αυτής που προκαλείται που από 
την ασθένεια εκ μεταφοράς.  

• Για τη θεραπεία του εμέτου, σε συνδυασμό με  άλλα υποστηρικτικά μέτρα. 
 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 
Καμία. 
 
 
6.  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Μπορεί να εμφανιστεί πόνος στο σημείο της ένεσης. 
 
Στις γάτες, πολύ συχνά μπορεί να παρατηρηθεί μια μέτρια έως και σοβαρή αντίδραση στην ένεση 
(περίπου στο ένα τρίτο των γατών). 
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Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να προκύψουν αναφυλακτικού τύπου αντιδράσεις  (αλλεργικό 
οίδημα, κνίδωση, ερύθημα, κατάρρευση, δύσπνοια, ωχρότητα βλεννογόνων). 
 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών, 
παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον κτηνίατρό σας.  
 
 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
 
Σκύλοι και γάτες. 
 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Για υποδόρια χορήγηση μόνο σε σκύλους και γάτες. 
 
Το ενέσιμο διάλυμα Cerenia, θα πρέπει να χορηγείται υποδόρια, μια φορά την ημέρα,  στη δόση του 
1mg ανά ml/ kg ΣΒ ( 1ml/ 10 kg ΣΒ). 
Η θεραπεία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται για 5 συνεχόμενες ημέρες. 
Στους σκύλους, το Cerenia μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή την πρόληψη του 
εμέτου είτε με  ταμπλέτες είτε με το ενέσιμο διάλυμα μια φορά την ημέρα έως 5 ημέρες. 
 
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 
Για την πρόληψη του εμέτου το Cerenia solution θα πρέπει να χορηγείται 1 ώρα πριν. Η διάρκεια της 
επίδρασης είναι περίπου 24 ώρες και επομένως η θεραπεία μπορεί να γίνει το βράδυ πριν τη χορήγηση 
ενός  παράγοντα  που θα μπορούσε να προκαλέσει εμετό, π.χ  χημειοθεραπεία. 
 
Ενίοντας το προϊόν σε θερμοκρασία ψύξης μπορεί να μειωθεί ο πόνος κατά την ένεση. 
 
Λόγω των συχνών εμφανίσεων  παροδικού πόνου κατά τη διάρκεια της έγχυσης, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέτρα συγκράτησης. 
  
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Δεν απαιτείται 
 
 
11.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Να φυλάσσετε σε θέση που δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά. 
Αυτό το κτηνιατρικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης. 
Αφού ανοιχθεί, το φιαλίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 28 ημέρες. 
Να μην χρησιμοποιείται μετά την λήξη, η οποία αναφέρεται πάνω στην ετικέτα του φιαλιδίου  «μετά 
την Λήξη / EXP» 
 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 
O έμετος μπορεί να συνδέεται με σοβαρές καταστάσεις  και το αίτιο θα πρέπει να ερευνάται . 
Προϊόντα όπως το Cerenia  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υποστηρικτικά 
μέτρα  όπως έλεγχος διατροφής και υγρά κατά τη θεραπεία αποκατάστασης όπως προτείνεται από τον 
κτηνίατρο. 
 
Η χρήση του Cerenia ενέσιμου διαλύματος εναντίον του εμέτου λόγω μεταφοράς δε συνιστάται. 
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Η αποτελεσματικότητα του Cerenia στη μείωση της ναυτίας στις γάτες έχει αποδειχθεί με μελέτες 
χρησιμοποιώντας μοντέλο (ξυλαζίνη- induced nausea). 
 
Το maropitant μεταβολίζεται στο ήπαρ και επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, σε 
σκύλους και γάτες με ηπατοπάθεια. Το Cerenia θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ζώα που 
πάσχουν ή έχουν προδιάθεση για καρδιακές παθήσεις. 
 
Η ασφάλεια του Cerenia δεν έχει αποδειχτεί σε σκύλους  ηλικίας κάτω  των 8 εβδομάδων και σε γάτες 
μικρότερης των 16 εβδομάδων και σε εγκυμονούντα ή θηλάζοντα ζώα. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος θα 
πρέπει να  κάνει   εκτίμηση κινδύνου /οφέλους  πριν από την χρήση του Cerenia ,σε σκύλους ηλικίας 
κάτω των 8 εβδομάδων ή γάτες ηλικίας μικρότερης των 16 εβδομάδων, εγκυμονούντα ή θηλάζοντα 
ζώα. 
 
Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση. Σε περίπτωση κατά λάθους αυτoένεσης να 
αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών 
χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Η Μαροπιτάνη έχει αποδειχθεί ότι είναι 
πιθανώς ερεθιστική για το μάτι σε περίπτωση έκθεσης των οφθαλμών λόγω ατυχήματος, ξεπλύνετε τα  
με άφθονο νερό και αναζητείστε ιατρική βοήθεια. 
 
 
Το Cerenia δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτοχρόνως με ανταγωνιστές Ca+, καθώς η 
μαροπιτάντη έχει συγγένεια με τα ιόντα Ca+. 
 
To Maropitant παρουσιάζει υψηλή σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και μπορεί να 
ανταγωνισθεί  άλλα σκευάσματα με υψηλή σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος. 
 
Το Cerenia δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα στην ίδια 
σύριγγα, καθώς η συμβατότητα του με άλλα προϊόντα δεν έχει ερευνηθεί. 
 
13.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει 
να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 
 
 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για τον παρόν προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/ 
 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Το Cerenia 10mg /ml Ενέσιμο Διάλυμα για Σκύλους και γάτες, είναι διαθέσιμο σε γυάλινα φιαλίδια 
των 20ml. 
Κάθε χάρτινο κουτί περιέχει  1 φιαλίδιο. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
 
België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg 

http://www.ema.europa.eu/�
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Pfizer Animal Health s.a., 
Tel./Tél.: +32 (0)2 554 62 11 
 
Република България 
Pfizer Luxembourg SARL 
Teл: + 359 2 970 41 71 
 
 

Pfizer Animal Health s.a., 
Tél/Tel.: + 32 (0)2 554 62 11  

Česká republika 
Pfizer Animal Health 
Tel: +420 283 004 111 
 

Magyarország 
Pfizer KFT 
Tel: +361 488 3695 

Danmark 
Orion Pharma 
Animal Health 
Tlf: +45 49 12 67 65 
 

Malta 
Agrimed Limited 
Tel: +356 21 465 797 

Deutschland 
Pfizer GmbH, 
Tel: +49 (0)721 6101 438 
 

Nederland 
Pfizer Animal Health B.V., 
Tel: +31 (0)10 4064 600 
 

Eesti 
Pfizer Animal Health 

TEL: +370 525 14000 

Norge 
Orion Pharma  
Animal Health 
Tlf: +47 40 00 41 90 
 

Ελλάδα 
Pfizer Hellas A.E. 
Τηλ.: +30 2 10 67685800 
 

Österreich 
Pfizer Corporation Austria G.m.b.H, 
Tel: +43 (0)1 52 11 57 20 

España 
Pfizer S.L. 
Teléfono: +34 91 4909900 
 

Polska 
Pfizer Polska sp. z.o.o. 
Tel: +48 22 335 6200 
 

France 
Pfizer 
Téléphone: +33 (0)1 58 07 46 00 
 

Portugal 
Laboratórios Pfizer, LDA. 
Telefone: +351 21 423 55 00 
 
Romania 
Pfizer Romania SRL 
Tel: + 0040 21 207 28 00 
 
 

Ireland 
Pfizer Healthcare Ireland, trading as: 
Pfizer Animal Health 
Telephone: + 353 (0)1 467 6500 
 

Slovenija 
Pfizer Animal Health 
Pfizer Luxembourg SARL 
Tel: +386 (0) 1 52 11 670 
 

Ìsland 
Icepharma Ltd 
Sími: +354 540 80 00 

Slovenská republika 
Pfizer Luxembourg SARL o.z. 
Tel: +421 2 3355 5500 
 

Italia 
Pfizer Italia S.r.l., 
Telefono: +39 06 3318 2933 
 

Suomi/Finland 
Pfizer Oy Animal Health, 
Telephone: +358 (0)9 4300 40 
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Kύπρος 
Pfizer Hellas A.E. 
Τηλ.: +30 2 10 6785800 
 

Sverige 
Orion Pharma Animal Health 
Tel: +46 (0)8 623 64 40 
 

Latvija 
Pfizer Animal Health 
Tel: +370 525 14000 
 

United Kingdom 
Pfizer Ltd 
Telephone: +44 (0) 1304 616161 
 

Lietuva 
Pfizer Animal Health 
Tel: +370 525 14000 
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