
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
1. Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας και του κατόχου της άδειας παραγωγής 
που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση παρτί- 
δων, εφόσον είναι διαφορετικοί
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός 
υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος
Pethealth Ε.Π.Ε.
Κοντέρη 22 
185 41 Πειραιάς
Τηλ.: 210 2811081, Fax : 210 2811664
email: info@pethealth.gr

2. Ονομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού 
προϊόντος
Dolocarp flavour, 100 mg, μασώμενο δισκία για 
σκύλους
Καρπροφαίνη

3. Σύνθεση σε δραστικό(α) συστατικό(α) και άλλες 
ουσίες
Κάθε μασώμενο δισκίο περιέχει: 
Δραστικό συστατικό:
καρπροφαίνη 100 mg
Έκδοχα:
υγρό γεύσης συκωτιού 5 mg
ειδική ξηρή γεύση, φυτοφαγική 50 mg
Μπεζ-καφέ δισκία με γραμμή τομής. 

4. Ενδείξεις
Σκύλος: 
Μείωση φλεγμονής και πόνου που προκαλείται από 
οξείες και χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές (π.χ. 
οστεοαρθρίτιδα). Ως επακόλουθο της παρεντερικής 
αναλγησίας στη διαχείριση του μετεγχειρητικού 
πόνου.

5. Αντενδείξεις 
Να μη χορηγείται σε γάτες.
Να μη χορηγείται σε θηλυκούς σκύλους κατά τη 
διάρκεια της κυοφορίας και της γαλουχίας.
Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας 
στο δραστικό συστατικό, σε άλλα ΜΣΑΦ και σε 
οποιοδήποτε έκδοχο.
Να μη χορηγείται σε ζώα που πάσχουν από 
καρδιακή, ηπατική ή νεφρική νόσο, όπου υπάρχει 
πιθανότητα γαστρεντερικού έλκους ή αιμορραγίας ή 
όπου υπάρχουν ενδείξεις δυσκρασίας αίματος. 

6. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Τυπικά ανεπιθύμητα αποτελέσματα, συνδεόμενα με 
ΜΣΑΦ, όπως εμετός, μέλαινα / διάρροια, ίχνη αίματος 
στα κόπρανα (ορατός μαύρος διχρωματισμός των 
κοπράνων), νεφρική δυσλειτουργία (αυξημένη 
δίψα, αυξημένη ή μειωμένη ποσότητα ούρων), 
απώλεια όρεξης και λήθαργος έχουν αναφερθεί. 
Αυτές οι ανεπιθύμητες επιδράσεις συμβαίνουν 
γενικά κατά την πρώτη εβδομάδα θεραπείας, και 
στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι παροδικές και 
εξαφανίζονται μετά τον τερματισμό της θεραπείας, 
αλλά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι 
σοβαρές ή θανατηφόρες. Αν συμβούν ανεπιθύμητες 
επιδράσεις, θα πρέπει να διακοπεί η χρήση του 
προϊόντος και να ζητηθεί η συμβουλή του κτηνιάτρου. 
Προσωρινή αύξηση των τιμών αμινοτρανσφεράσης 
της αλανίνης (ALT) είναι δυνατή. Πολύ συχνά μπορεί 
να εμφανιστούν περιπτώσεις βλάβης του ήπατος και 
ηπατική δυσλειτουργία.
Αν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε σοβαρές ή άλλες 
αντιδράσεις, που δεν αναφέρονται στο παρόν 
φυλλάδιο, να ενημερώσετε τον κτηνίατρό σας.

7. Είδη ζώων
Σκύλοι

8. Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδοί 
χορήγησης
Χορηγήστε τη δόση των 4 mg /kg σ. β. μία φορά 
την ημέρα. Σε περιπτώσεις μακρόχρονης θεραπείας 
η πρώτη δόση μπορεί, εξαρτώμενη από την κλινική 
ανταπόκριση, να μειωθεί στα 2 mg/kg σ. β. μία φορά 
την ημέρα.  

Οι περισσότεροι σκύλοι λαμβάνουν το προϊόντος 
πρόβλημα.
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την κλινική 
εξέλιξη της νόσου. Μακρόχρονη θεραπεία θα πρέπει 
να εκτελείται μόνο υπό κτηνιατρική επίβλεψη.
Τα δισκία μπορούν να τμηθούν κατά μήκος της 
γραμμής τομής.

9. Οδηγίες για τη σωστή χρήση
Δεν εφαρμόζεται.

10. Χρόνος αναμονής
Δεν εφαρμόζεται.

11. Ειδικές συνθήκες διατήρησης
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και 
δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος.
Διατηρείτε τη Περιέκτης δισκίωνκλεισμένη καλά.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης 
που αναφέρεται στην ετικέτα.
Διάρκεια διατήρησης μετά το πρώτο άνοιγμα της 
Περιέκτης δισκίων:  1 έτος
Διάρκεια διατήρησης των διχοτομημένων δισκίων: 
48 ώρες
Όταν ανοιχτεί ο περιέκτης για πρώτη φορά, 
κάνοντας χρήση του ισχύοντος χρόνου διατήρησης, 
ο οποίος αναφέρεται στο ένθετο φύλλο οδηγιών της 
συσκευασίας, θα πρέπει να υπολογιστεί η ημερομηνία 
κατά την οποία κάθε προϊόν που παραμένει 
στον περιέκτη, θα πρέπει να απορριφθεί.  Αυτή η 
ημερομηνία απόρριψης θα πρέπει να αναγραφεί στο 
χώρο που προσφέρεται στην ετικέτα.

12. Ειδικές προειδοποιήσεις
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε ένα των ειδών 
ζώου (-ων) 
Καμία.
Ειδικές προφυλάξεις για τη χρήση σε ζώα
Η χρήση σε σκύλους νεότερους των 6 εβδομάδων ή 
σε πολύ ηλικιωμένους σκύλους μπορεί να συνεπάγεται 
πρόσθετο κίνδυνο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να 
αποφευχθεί η χρήση, για αυτά τα σκυλιά μπορεί να 
απαιτηθεί μειωμένη δοσολογία και προσεκτική κλινική 
μεταχείριση.
Λόγω της καλής γευστικότητας του μασώμενου 
δισκίου τα δισκία πρέπει να διατηρηθούν σε ασφαλές 
μέρος από πρόσβαση από τα ζώα. Η λήψη των 
δόσεων που υπερβαίνουν το συνιστώμενο αριθμό των 
μασώμενων δισκίων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Σε αυτή την περίπτωση 
ζητήστε αμέσως κτηνιατρική βοήθεια. 
Αποφεύγετε τη χρήση σε αφυδατωμένους, 
υπογλυκαιμικούς ή υποτασικούς σκύλους, αφού σε 
αυτούς υπάρχει πιθανότητα κινδύνου αυξημένης 
νεφρικής τοξικότητας.
Η ταυτόχρονη χορήγηση πιθανών νευροτοξικών 
φαρμάκων θα πρέπει να αποφεύγεται.
Τα ΜΣΑΦ μπορεί να προκαλέσουν αναστολή της 
φαγοκυττάρωσης και επομένως στη θεραπεία 
των φλεγμονωδών παθήσεων που συνδέονται με 
βακτηριακή λοίμωξη, γι‘ αυτό θα πρέπει να διενεργηθεί 
κατάλληλη ταυτόχρονη αντιμικροβιακή θεραπεία. 
Να μη χορηγείται με άλλα ΜΣΑΦ και γλυκοκορτικοειδή 
ταυτόχρονα ή εντός 24 ωρών από το καθένα.
Μερικά ΜΣΑΦ μπορεί να είναι υψηλόβαθμα συνδετικά 
με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και να ανταγωνίζονται 
με άλλα υψηλόβαθμα συνδετικά φάρμακα, πράγμα το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε τοξικές επιδράσεις.
Η έκθεση σε έντονο φως κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε φωτοδερματίτιδα 
σε ζώα με χαμηλή χρώση του δέρματος. Τέτοιες 
ανεπιθύμητες επιδράσεις με καρπροφαίνη έχουν συμβεί 
σε πειραματόζωα και ανθρώπους. Αν και δεν έχουν 
παρατηρηθεί ακόμη δερματικές επιδράσεις αυτού του 
είδους σε σκύλους, δεν μπορούν να αποκλειστούν προς 
το παρόν.
Προειδοποιήσεις για τους χρήστες 
Η καρπροφένη μπορεί σπανίως να προκαλέσει 
δερματική αντίδραση φωτοευαισθησίας σε ορισμένα 
άτομα. Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με το 
δέρμα. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το φυλλάδιο 
οδηγιών χρήσεως συσκευασίας στο γιατρό. Πλύντε τα 
χέρια σας μετά τη μεταχείριση του προϊόντος.  

DOLOCARP FLAVOUR 100 mg
μασώμενο δισκία για σκύλους
Καρπροφαίνη
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aniMedica GmbH
a LIVISTO company

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Μελέτες με πειραματόζωα στο εργαστήριο 
(αρουραίος και κουνέλι) έδειξαν στοιχεία εμβρυο-
τοξικότητας καρπροφαίνης με δόσεις πολύ κοντά 
στη δόση θεραπείας. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί 
κατά τη διάρκεια κύησης και θηλασμού. Να μη 
χορηγείται σε θηλυκούς σκύλους κατά τη διάρκεια 
της κυοφορίας και της γαλουχίας. 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Να μη χορηγείται με άλλα ΜΣΑΦ και γλυκοκορτικοειδή 
ταυτόχρονα ή εντός 24 ωρών από το καθένα. 
Η ταυτόχρονη χορήγηση πιθανών νευροτοξικών 
φαρμάκων θα πρέπει να αποφεύγεται. Αναφέρεται 
και στην ενότητα «Ειδικές προφυλάξεις για τη 
χρήση σε ζώα».
Η καρπροφαίνη έχει στενή σχέση με πρωτεΐνες 
πλάσματος (99% δεσμευτική). Γι΄ αυτό το λόγο δεν 
θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλες ουσίες 
που δείχνουν επίσης υψηλό βαθμό δεσμευτικότητας 
πρωτεϊνών του πλάσματος. Στην περίπτωση 
προ-θεραπείας με στεροειδή ή μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη, πρέπει να παρεμβάλλεται περίοδος 
χωρίς θεραπεία επειδή διαφορετικά η σοβαρότητα 
πιθανών ανεπιθύμητων επιπτώσεων θα μπορούσε να 
ενταθεί.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, διαδικασίες 
έκτακτης ανάγκης, αντίδοτα), αν είναι απαραίτητα
Σε περίπτωση τυπικών παρενεργειών των μη 
στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, όπως 
γαστρεντερικές διαταραχές (ανορεξία, εμετός, 
διάρροια, έλκος), γαστρεντερική αιμορραγία (μέλαινα) 
ή ενδείξεις νεφρικής δυσλειτουργίας (πολυδιψία), 
η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί αμέσως και να 
ζητηθεί η συμβουλή κτηνίατρου.
Αν και έχουν γίνει μελέτες που ερευνούν την 
ασφάλεια του προϊόντος σε περίπτωση υπερβολικής 
δόσης, δεν εμφανίστηκαν ενδείξεις τοξικότητας 
όταν οι σκύλοι ήταν υπό θεραπεία με καρπροφαίνη 
σε επίπεδα των 6 mg/κιλό, δύο φορές την ημέρα για 
7 μέρες (3 φορές τη συνιστώμενη δόση των 4 mg/
κιλό) και 6 mg/κιλό, μία φορά την ημέρα για άλλες 
7 μέρες. (1,5 φορά τη συνιστώμενη δοσολογία των 
4 mg/κιλό). 
Δεν υπάρχουν ειδικά αντίδοτα για την υπερδοσολογία 
της καρπροφαίνης, αλλά πρέπει να γίνεται η γενική 
υποστηρικτική θεραπεία όπως για τα άλλα ΜΣΑΦ.

13. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός μη χρησι- 
μοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού 
προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από το 
προϊόν, του προιοντος 
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των 
υγρών αποβλήτων ή των οικιακών απορριμάτων.
Ρωτήστε τον κτηνίατρό σας για το πώς να 
απορρίπτετε φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον. 
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν να προστατεύεται το 
περιβάλλον.

14. Ημερομηνία της τελευταίας έγκρισης του 
φύλλου οδηγιών χρήσεως: 
08/2018

15. Άλλες πληροφορίες
Λευκή Περιέκτης δισκίων από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας με ασφαλή σφράγιση για παιδιά σε 
κουτί από χαρτόνι. Το προϊόν είναι κλειστό με λευκό 
πώμα από πολυπροπυλένιο, με ή χωρίς αφυγραντικό.
Μεγέθη συσκευασίας: 20 και 100 δισκία.
Μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην αγορά όλα τα 
μεγέθη συσκευασίας.
Συμβουλή για το πώς να ανοίξετε τον περιέκτη με 
ασφάλεια παιδιών: Πιέστε το πώμα προς τα κάτω 
και στριφογυρίστε το για να το ανοίξετε. Κλείστε το 
καλά.
Να διατίθεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.
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