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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Chronogest CR 20 mg, ελεγχόμενης απελευθέρωσης κολπικός σπόγγος για πρόβατα  
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Κάθε σπόγγος από πολυεστερική πολυουρεθάνη περιέχει: 
 
Δραστικό συστατικό:  
Flugestone acetate   20 mg 
 
Λίστα εκδόχων: 
Έκδοχα qsp 1 σπόγγος 
 
Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Κολπικός σπόγγος. 
Λευκός κυλινδρικός αφρός από πολυεστερική πολυουρεθάνη εφοδιασμένος με σπάγκο. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1 Είδη ζώων  
Πρόβατα (προβατίνες και αμνάδες). 
 
4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 
Σε προβατίνες και αμνάδες, σε συνδυασμό με PMSG (ίππεια χοριακή γοναδοτροπίνη). 

- Πρόκληση και συγχρονισμός οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας (προβατίνες σε 
άνοιστρη περίοδο και αμνάδες) 

- Συγχρονισμός οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας (προβατίνες και αμνάδες την 
ένοιστρη περίοδο) 

 
4.3 Αντενδείξεις 
Βλέπε Παράγραφο 4.7 και Παράγραφο 4.8. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου  
Καμία. 
 
4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
i) Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

- Η επαναλαμβανόμενη χορήγηση του προϊόντος σε συνδυασμό με PMSG μπορεί 
να προκαλέσει την εμφάνιση αντισωμάτων κατά της PMSG σε ορισμένες 
προβατίνες. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του είναι δυνατόν να επηρεάσει το 
χρόνο ωοθυλακιορρηξίας και να απολήξει σε μειωμένη γονιμότητα, όταν 
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συνδυάζεται με τεχνητή σπερματέγχυση συγκεκριμένου χρόνου στις 55 ώρες 
μετά από την αφαίρεση του σπόγγου. 

- Η επαναλαμβανόμενη χρήση των σπόγγων εντός του έτους δεν έχει μελετηθεί. 

- Συστήνεται η χρήση κολπικού εισαγωγέα ειδικά σχεδιασμένου για προβατίνες ή 
αμνάδες, ώστε να γίνεται σωστά η εισαγωγή των σπόγγων και να αποφεύγονται 
τυχόν τραυματισμοί του κόλπου. 

 
ii) Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που 

χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
- Πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή με το δέρμα. Πρέπει να φέρετε ατομικό 

εξοπλισμό προστασίας (γάντια μιας χρήσης) κατά το χειρισμό του προϊόντος. Σε 
περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με το δέρμα, πλύντε την 
προσβεβλημένη περιοχή με σαπούνι και νερό. Πλένετε τα χέρια μετά από την 
εφαρμογή και πριν από τα γεύματα. 

- Η έκθεση του ανθρώπου στο προϊόν αυτό είναι δυνατόν να επηρεάσει τη 
γονιμότητα.  

- Έγκυες γυναίκες ή γυναίκες με πιθανότητα εγκυμοσύνης δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούν το προϊόν. 

 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 
Περιστασιακά είναι δυνατό να παρατηρηθεί βλεννοπυώδες έκκριμα κατά την αφαίρεση 
του σπόγγου. Δε σχετίζεται με κλινικά συμπτώματα και δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γονιμότητα. 
 
4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. 
Δε συστήνεται η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης. 
 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 
Οι σπόγγοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αλκοόλες, κρεσόλες, 
φαινόλες, διαλύματα εμβάπτισης προβάτων ή άλλα παρόμοια αντισηπτικά. 
 
4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
Η δόση είναι ένας σπόγγος ανά ζώο ανεξάρτητα από το σωματικό βάρος, τη φυλή, την 
παραγωγική κατεύθυνση (γαλακτοπαραγωγής ή κρεοπαραγωγής) και την εποχή του 
έτους. 
Ο σπόγγος πρέπει να εισάγεται ενδοκολπικά χρησιμοποιώντας έναν εισαγωγέα. 
Η διάρκεια παραμονής του σπόγγου είναι 14 ημέρες. Στο τέλος της περιόδου 
παραμονής, ο σπόγγος απομακρύνεται με ήπιο τρόπο, τραβώντας το σπάγκο του. 
Για τον άριστο συγχρονισμό της ωοθυλακιορρηξίας, συστήνεται μια ενδομυϊκή ένεση 
PMSG (μεταξύ 300-700 ΙU) τη στιγμή της αφαίρεσης του σπόγγου. 
Σε περίπτωση που εφαρμόζεται τεχνητή σπερματέγχυση συγκεκριμένου χρόνου, 
συστήνεται να γίνεται αυτή 55 ώρες μετά από την αφαίρεση του σπόγγου.  
 
4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)  
Η πενταπλάσια θεραπευτική δόση οξικής φλουγεστόνης (100 mg/σπόγγο) δεν 
προκάλεσε καμία αντιληπτή ανεπιθύμητη ενέργεια. 
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4.11 Χρόνος αναμονής 
Κρέας: 2 ημέρες μετά από την αφαίρεση των σπόγγων 
Γάλα: Μηδέν ώρες, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου θεραπείας  
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: προγεσταγόνο 
Κωδικός ATC vet: QG03D 
 
Η οξική φλουγεστόνη είναι ένα συνθετικό ανάλογο της προγεστερόνης. Είναι 20 φορές 
περίπου πιο δραστική από την προγεστερόνη και επιδεικνύει προγεστερονική δράση 
χωρίς αντι-προγεστερονικές, αντι-ανδρογονικές ή ανδρογονικές ιδιότητες, καθώς και 
ασθενή γλυκοκορτικοστεροειδή δράση. 
Επειδή συνδέεται με τους υποδοχείς προγεστερόνης, η οξική φλουγεστόνη δρα στον 
άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης μέσω αρνητικής παλίνδρομης επίδρασης (negative feed 
back), καταστέλλοντας την απελευθέρωση των γοναδοτροπινών από την υπόφυση και 
ως εκ τούτου την τελική ανάπτυξη των ωοθυλακίων και την ωοθυλακιορρηξία.   
 
5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία 
Η οξική φλουγεστόνη απορροφάται εύκολα κατά την περίοδο των 12-14 ημερών της 
ενδοκολπικής αγωγής. O μέγιστος χρόνος ζωής (Tmax) κυμαίνεται μεταξύ 8 και 24 ωρών, 
ενώ η μέγιστη συγκέντρωση (Cmax) κυμαίνεται μεταξύ 1,4 και 3,7 ng/ml. Σε σύντομο 
χρονικό διάστημα μετά από την έναρξη της θεραπείας επιτυγχάνεται σταθερή 
κατάσταση. Η συγκέντρωση της οξικής φλουγεστόνης στο πλάσμα του αίματος είναι 
σχετικά σταθερή σε όλη τη διάρκεια της αγωγής. Μια ημέρα μετά από την αφαίρεση του 
Chronogest CR, η συγκέντρωση της οξικής φλουγεστόνης μειώνεται  κάτω από το όριο 
ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ = 0,04 ng/ml). 
 
Η οξική φλουγεστόνη μεταβολίζεται σε υδροξυλιωμένους μεταβολίτες, οι οποίοι 
απεκκρίνονται στα κόπρανα και το ούρο. 
  
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
Hydroxypropyl cellulose 
Polyethylene glycol 
 
6.2 Ασυμβατότητες 
Καμία γνωστή. 
 
6.3 Διάρκεια ζωής  
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία 
πώλησης: 36 μήνες 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C, σε ξηρό μέρος. 
Φυλάσσετε στην αρχική άμεση συσκευασία. 
Μετά από το πρώτο άνοιγμα της συσκευασίας, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο 
προϊόν. 
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6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
Σάκοι από πολυεστέρα/αλουμίνιο/πολυαιθυλένιο που περιέχουν 10 σπόγγους, 25 
σπόγγους ή 50 σπόγγους. 
 
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 την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL-5831 AN Boxmeer 
The Netherlands 
 
Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 
Intervet Hellas A.E., Αγ. Δημητρίου 63, 174 55 Άλιμος 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Αριθμός άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο:CY00093V 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Της ΑΔΕΙΑΣ 
3-10-2005 /14/5/2014 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
09/03/2015 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 
Δεν ισχύει. 
 


