
 
® DEPO-MEDROL  

 
ΣΤΕΙΡΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ                                                                             ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
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: Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, USA 
Παραγωγός : Pharmacia NV/SA, Belgium 
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: PFIZER HELLAS AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51,Ν. Ψυχικό, Αθήνα 
                        ΤΗΛ.: 210  6785800                         
 
AMK:  26495/ 1-9-1994 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΑΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  
 
DEPO – MEDROL  
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ( Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
Δραστικό( ά) συστατικό( ά ) : 
Κάθε ml περιέχει: 40 mg οξικής μεθυλοπρεδνιζολόνης 
 
Έκδοχα: 
Polyethylene Glygol 3350      CA   29 mg 
MYRISTYL- GAMMA-PICLINIUM-CHLORIDE  CA   0.2mg 
SODIUM CHLORIDE       CA            8.7 mg 
Water for Injection Q.S. AD     1 ml 

 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ( ΕΙΣ ) 
 
Φλεγμονώδεις και αλλεργικές καταστάσεις. 
Ειδικότερα το DEPO-MEDROL συνιστάται κατά είδος ζώου ως εξής: 
Άλογα: Τραυματική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, περιοστίτιδα, τενοντίτιδα, αρθρο -ορογονίτιδα, 
τενοντοθυλακίτιδα, θυλακίτιδα, μυίτιδα. 
Σκύλοι: Τραυματική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, γενικευμένες αρθριτικές καταστάσεις, αλλεργική δερματίτιδα, 
υγρό και ξηρό έκζεμα, ουρτικάρια, βρογχικό άσθμα και εξωτερική ωτίτιδα. 
Γάτες:  Αλλεργική δερματίτιδα, υγρό και ξηρό έκζεμα. 
Επιπρόσθετα το Depo-Medrol συνιστάται παράλληλα με την αντιβιοτική θεραπεία σε περιπτώσεις σοβαροτάτων 
λοιμώξεων που συνοδεύονται από τοξικά φαινόμενα (πνευμονία, μητρίτιδα) και που απειλούν τη ζωή του ζώου.  
Συνιστάται επίσης για τις φλεγμονώδεις καταστάσεις των οφθαλμών. 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 
Όπως συμβαίνει με όλα τα κορτικοστεροειδή η συστηματική θεραπεία με οξική μεθυλοπρεδνιζολόνη 
αντενδείκνυται σε ζώα με ενεργό φυματίωση, πεπτικό έλκος και σύνδρομο του Cushing. 
 
Η παρουσία ενεργής φυματίωσης, σακχαρώδους διαβήτη, οστεοπόρωσης, νεφρικής ανεπάρκειας, προδιάθεσης 
προς θρομβοφλεβίτιδα, υπέρτασης ή συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας επιβάλει προσεκτικό έλεγχο της 
χρήσης κορτικοστεροειδών. 
 
Η ενδοθυλακική, η ενδο-τενόντιος ή άλλες ενέσεις κορτικοστεροειδών για τοπική ενέργεια αντενδείκνυνται στις 
περιπτώσεις οξέων λοιμωδών καταστάσεων. 
 
Η έξαρση του πόνου, ο περαιτέρω περιορισμός της κινητικότητας της άρθρωσης, η εμφάνιση πυρετού μετά την 

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 



ένεση, υποδηλώνουν ότι η κατάσταση πιθανόν να μετατράπηκε σε σηπτική οπότε θα πρέπει να αρχίσει η 
κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία. 
 
Το Depo-Medrol δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια.  Επίσης συνιστάται όπως μην αναμιγνύεται με άλλα 
φάρμακα για ταυτόχρονη χορήγηση στο ίδιο σημείο ενέσεως. 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 
Καμία 

 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 

 
Σκύλοι, γάτες, άλογα. 
 

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ( ΟΙ ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Τοπική Εφαρμογή 
 
Σκύλοι:  Η μέση αρχική δόση για μεγάλους θύλακες είναι 20 mg (0,5ml). 
Μικρότεροι θύλακες θα απαιτήσουν αντίστοιχα  μικρότερη δόση.  
 
Ενδομυϊκή Χορήγηση 

 
Σκύλοι-Γάτες: Η συνιστώμενη ενδομυϊκή δόση για σκύλους και γάτες ανέρχεται σε 1-2 mg/kg ανάλογα με το 
μέγεθος του ζώου και της σοβαρότητας της κατάστασης.  Η θεραπεία επαναλαμβάνεται ανάλογα της κλινικής 
κατάστασης. 
Για θεραπεία συντηρήσεως σε χρόνιες καταστάσεις η αρχική δόση θα πρέπει να μειώνεται βαθμιαία μέχρις ότου 
επιτευχθεί η μικρότερη δραστική δόση. 
 
9. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Κρέας αλόγων στα οποία έγινε θεραπεία με Depo-Medrol να μην δίνεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 
10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Φυλάγεται σε θερμοκρασία δωματίου. Να μην καταψύχεται. 
 
11. ΕΙΔΙΚΗ ( ΕΣ ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ( ΕΙΣ ) 
Ζώα στα οποία χορηγούνται κορτικοστεροειδή θα πρέπει να παρακολουθούνται για τυχόν συμπτώματα 
λοιμώξεως οπότε θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία. 
 
Η παρατεταμένη χρήση κορτικοστεροειδών πρέπει να αποφεύγεται. 
 
Αν και το Depo-Medrol χορηγούμενο στις συνιστώμενες δόσεις δεν προκαλεί κατακράτηση νατρίου εντούτοις 
εάν παρατηρηθούν συμπτώματα υποκαλιαιμίας, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται και να χορηγείται με 
ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχο νάτριο 
 
Στείρο υδατικό εναιώρημα οξικής μεθυλοπρεδνιζολόνης για ενδομυϊκή και ενδοθυλακική έγχυση στους σκύλους 
και για ενδομυϊκή έγχυση στις γάτες. 

* χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου * 
 
Αριθμός Αδείας Κυκλοφορίας: 26495/1-9-1994 
 
ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 210 77.93.777 
 
 
  
 

 


	ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

