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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Cobactan LC 75 mg  
Ενδομαστική αλοιφή για αγελάδες κατά τη γαλακτική περίοδο 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα των 8 g περιέχει:  

 
Δραστικό συστατικό: 

Cefquinome                   75,0 mg 

(as cefquinome sulphate) 
 
Έκδοχα: 
Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Λευκή έως ελαφρά κίτρινη, ελαιώδης ιξώδης ομοιογενής ενδομαστική αλοιφή. 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1 Είδη ζώων 
Αγελάδες κατά την γαλακτική περίοδο. 
 
4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 

Για τη θεραπεία της κλινικής μαστίτιδας στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες κατά τη 

γαλακτική περίοδο, που οφείλεται στους ακόλουθους ευαίσθητους στην κεφκινόμη 

μικροοργανισμούς: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus 

aureus και Escherichia coli.  
 
4.3 Αντενδείξεις 

Να μη χορηγείται σε ζώα που είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν αντίδραση 

υπερευαισθησίας στις κεφαλοσπορίνες καθώς και σε άλλα αντιβιοτικά της ομάδας των β- 

λακταμών. 

Να μη χρησιμοποιείται το μαντιλάκι καθαρισμού εάν υπάρχουν αλλοιώσεις στις θηλές. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 
Καμία. 
 
4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

Η χρήση του προϊόντος πρέπει να βασίζεται στη δοκιμή ευαισθησίας και να λαμβάνεται 

υπόψη η εθνική και τοπική αντιμικροβιακή πολιτική. Η άσκοπη χρήση του προϊόντος 

είναι δυνατόν να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης βακτηρίων ανθεκτικών στην 

κεφκινόμη και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με κεφαλοσπορίνες, 

λόγω διασταυρούμενης αντοχής. 
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«Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί 
το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα» 
Οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες είναι δυνατόν να προκαλέσουν αντίδραση 
υπερευαισθησίας (αλλεργία) μετά από ενέσιμη χορήγηση, εισπνοή, κατάποση ή επαφή 
με το δέρμα. Η αντίδραση υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες μπορεί να οδηγήσει σε 
διασταυρούμενη ευαισθησία στις κεφαλοσπορίνες και  το αντίθετο. Οι αλλεργικές 
αντιδράσεις σ’ αυτές τις ουσίες μπορεί περιστασιακά να είναι σοβαρές. 

 
1. Μη χειρίζεστε το προϊόν αυτό, εάν γνωρίζετε ότι είστε υπερευαισθητος, ή εάν 

σας έχουν συμβουλεύσει να μην χειρίζεστε τέτοια σκευάσματα.   
 
2. Χειριστείτε το προϊόν αυτό με μεγάλη προσοχή ώστε να αποφύγετε την έκθεση 

σ’ αυτό,   
παίρνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. 
 

3. Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα μετά από την έκθεση στο προϊόν, όπως 
εξάνθημα του δέρματος, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και να 
δείξετε στον γιατρό αυτή την προειδοποίηση. Οίδημα του προσώπου, των 
χειλιών και των ματιών ή δυσκολία στην αναπνοή είναι περισσότερο σοβαρά 
συμπτώματα και απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. 

 
Να πλένετε τα χέρια σας αφού χρησιμοποιήσετε το μαντιλάκι καθαρισμού και να φοράτε 
προστατευτικά γάντια, εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι το δέρμα σας μπορεί να 
ερεθιστεί σε επαφή με την ισοπροπυλική αλκοόλη. 
 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες  (συχνότητα και σοβαρότητα) 

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί αλλεργικές αντιδράσεις σε ζώα μετά 

από τη χορήγηση του προϊόντος. 
 
4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 
Το προϊόν προορίζεται για χρήση κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής. Δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση τοξικής δράσης στο 
αναπαραγωγικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένης της τερατογένεσης), όταν το 
σκεύασμα χορηγείται στις αγελάδες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σε μελέτες 
τοξικότητας στο αναπαραγωγικό σύστημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι οποίες 
αφορούσαν ζώα εργαστηρίου, δεν διαπιστώθηκε τοξική δράση ή τερατογένεση.  
 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 
Είναι γνωστό ότι τα βακτήρια, που είναι ευαίσθητα στη ομάδα των κεφαλοσπορινών, 
παρουσιάζουν ευαισθησία στις κεφαλοσπορίνες. 
Υπάρχει διασταυρούμενη αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά της ομάδας των 
κεφαλοσπορινών. 
 
4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
Όλο το περιεχόμενο της μιας σύριγγας εγχύεται κάθε φορά προσεκτικά μέσα στη θηλή 
του μολυσμένου τεταρτημόριου αφού έχει προηγηθεί άμελξη του μαστού. Η χορήγηση 
γίνεται  3 φορές κάθε 12 ώρες.  
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Το(α) προσβεβλημένο(α) τεταρτημόριο(α) αμέλγεται μέχρι πλήρους κένωσης. Μετά από 
σχολαστικό πλύσιμο και αντισηψία της θηλής, και ιδιαίτερα του άκρου της, με το 
μαντηλάκι καθαρισμού που συνοδεύει το προϊόν, εγχύσατε προσεκτικά το περιεχόμενο 
της μιας σύριγγας σε κάθε προσβεβλημένο τεταρτημόριο. Η διάχυση του προϊόντος 
μέσα στο μαστό εξασφαλίζεται μαλάσσοντας  ήπια τη θηλή και το προσβεβλημένο 
τεταρτημόριο του μαστού του ζώου.     

 
Η σύριγγα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά. Οι σύριγγες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί μερικώς θα πρέπει να απορρίπτονται.  
 
4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
απαραίτητα 
Δεν αναμένονται συμπτώματα ή δεν απαιτούνται επείγοντα μέτρα. 
 
4.11 Χρόνοι αναμονής 

Κρέας: 4 ημέρες 

Γάλα: 5 ημέρες (120 ώρες) 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Δραστικό συστατικό: κεφκινόμη 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Κεφαλοσπορίνες και συγγενείς ουσίες. 

ATCvet code: QJ51DA92. 

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

Η κεφκινόμη είναι ένα αντιβακτηριακό φάρμακο της ομάδας των κεφαλοσπορινών, που 

δρα παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος. Χαρακτηρίζεται από ευρύ 

θεραπευτικό φάσμα σε ό,τι αφορά στη δραστικότητα και από υψηλή σταθερότητα έναντι 

των β-λακταμασών. 

 

In vitro η κεφκινόμη έχει δράση εναντίον των κοινών Gram αρνητικών και Gram θετικών 

βακτηρίων, που περιλαμβάνουν τα εξής: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae και Streptococcus uberis. 

 

Η κεφκινόμη είναι μια κεφαλοσπορίνη τέταρτης γενιάς που συνδυάζει την υψηλή 

διείσδυση εντός των κυττάρων και τη σταθερότητα κατά των βήτα-λακταμασών. Σε 

αντίθεση με τις κεφαλοσπορίνες παλαιότερων γενιών, η κεφκινόμη δεν υδρολύεται από 

χρωματοσωμικά κωδικοποιημένες κεφαλοσπορινάσες του τύπου Amp-C ή από 

φερόμενες από πλασμίδια κεφαλοσπορινάσες ορισμένων ειδών εντεροβακτηριδίων. Οι 

μηχανισμοί ανθεκτικότητας στους Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς λόγω των β-

λακταμασών Εκτεταμένου Φάσματος (ESBL) και στους Gram θετικούς 

μικροοργανισμούς λόγω της τροποποίησης των συνδεόμενων με τις πενικιλλίνες 

πρωτεϊνών (penicillin binding proteins - PBPs) είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

διασταυρούμενη αντοχή με άλλες β-λακτάμες. 
 
5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία 
Μετά από την ενδομαστική χορήγηση, παρατηρείται  η μέση συγκέντρωση των 19 μg/ml 
στο γάλα 12 ώρες μετά την τελευταία έγχυση. Η υψηλότερη τιμή για την ελάχιστη 
συγκέντρωση αναστολής (MIC90) παρατηρήθηκε για τον Staphylococcus aureus. Η τιμή 
του MIC90 για αυτό το παθογόνο βακτήριο ανέρχεται στο 1 μg/ml. 
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Στο δεύτερο άμελγμα μετά από την τελευταία έγχυση, η μέση συγκέντρωση είναι ακόμα 
κατά προσέγγιση 2,5 μg/ml και στη συνέχεια μειώνεται στο 0,75 μg/ml στο τρίτο άμελγμα 
μετά από την τελευταία έγχυση. 
   
Η απορρόφηση της κεφκινόμης από το μαστό είναι ασήμαντη. 
 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 

White soft paraffin   

Liquid paraffin q.s.  
 
6.2 Ασυμβατότητες 
Δεν είναι γνωστή καμία. 
 
6.3 Διάρκεια ζωής 

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία 

πώλησης: 30 μήνες 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 250C.  
 
6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
Λευκές αδιαφανείς σύριγγες πολυαιθυλενίου και πετσέτες καθαρισμού σε φυλλωτό 
φάκελο από χαρτί αλουμινούχου πολυμερούς. 

Πακέτα των 3, 15, 20 και 24 συριγγών και πετσετών καθαρισμού. 
 
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 

Intervet International B.V.       

Wim De Korvestraat 35, NL-5831, AN Boxmeer 

The Netherlands  
 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
CY00058V 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30/04/2004 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
29/09/2011 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 


