
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

ESB3  

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Δραστικό (ά) συστατικό (ά)  
Sulfaclozine sodium monohydrate  30 g/100 g υδατοδιαλυτής σκόνης 

 

Έκδοχα 

Βλ. Πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 
Κόνις για πόσιμο διάλυμα. 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1. Είδη ζώων 

 
Ορνίθια κρεοπαραγωγής. 

Ινδόρνιθες. 

 

4.2. Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 

 

 Κοκκιδίωση των κρεοπαραγωγικών ορνιθίων οφειλόμενη σε Eimeria acervulin , 

Ε.maxima, E.necatrix, E.tenella, ή E.brunetti. 

 Κοκκιδίωση των ινδορνίθων οφειλόμενη σε E. adenoides ή E. meleagrimitis  

 Σαλμoνελλώσεις από Salmonella gallinarum.  

 

4.3. Αντενδείξεις 

 
Καμία. 

 

4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις  για κάθε είδος ζώου 

 
Να μη χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες. 

 

4.5. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

 
Η ανάπτυξη, η λήψη τροφής, η αυγοπαραγωγή και το ποσοστό εκκολαπτικότητας των αυγών 

δεν επηρεάζονται δυσμενώς από τις συνιστώμενες δοσολογίες του ESB3
. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 

φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 

 



Καμία. 

 

4.6. Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 

 
Δεν έχουν παρατηρηθεί. Σπανιότατα μπορεί να παρατηρηθεί αιμορραγικό σύνδρομο, όπως 

και από τη χρήση οποιασδήποτε σουλφοναμίδης. 

 

4.7. Χρήση κατά την κύηση , τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

 

Να μη χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες. 

 

4.8. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 

 
Καμία. 

 

4.9. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

Διαλύστε 1g ESB3
σε 1 λίτρο νερού (ισοδυναμεί με 0,03% ή με 300 ppm δραστικής ουσίας). 

Αυτό παρέχει περίπου 50 mg δραστικής ουσίας ή 170 mg ESB3
ανά kg σωματικού βάρους . 

Χορηγείστε την αγωγή για (3) τρείς συνεχείς ημέρες, και επαναλάβετε το δοσολογικό σχήμα 

μετά από δύο μέρες,  αν είναι απαραίτητο. 

 

Εναλλακτικά δοσολογικά σχήματα, όπως η θεραπεία κατά την 1η, 3η, 5η, 7η και 9η ημέρα 

και θεραπεία κατά την 1η, 2η, 5η, 6η και 9η ημέρα έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά. 

Επίσης συνιστάται δοσολογικό σχήμα 1g ESB3
 ανά 1 λίτρο νερού κατά την 1η ημέρα και 0,5 

g ανά λίτρο κατά τη 2η έως 6η ημέρα. 

 

Για την κοκκιδίωση στα ορνίθια κρεοπαραγωγής που οφείλεται σε E. tenella και E. necatrix 

συνιστώνται δόσεις 1,5 – 2 g ESB3
 ανά  λίτρο νερού. 

 

Σε σμήνη που η κοκκιδίωση έχει τάση να εμφανίζεται περιοδικά, το αρχικά προτεινόμενο 

δοσολογικό σχήμα πρέπει να χορηγείται κατά την 3η και 5η εβδομάδα της ζωής των 

ορνιθίων. 

 

Για τη θεραπεία της σαλμονέλλωσης συνιστώνται δόσεις 1-2 g ESB3
 ανά  λίτρο νερού για 

τουλάχιστον (5) πέντε συνεχείς ημέρες. 
 

Τρόπος χορήγησης 

Το ESB3
 χορηγείται με το πόσιμο νερό. Κατά την περίοδο της θεραπευτικής αγωγής τα 

πτηνά δεν πρέπει να καταναλώνουν άλλο νερό εκτός εκείνου που περιέχει το φάρμακο, το 

οποίο πρέπει να ανανεώνεται καθημερινά παρασκευάζοντας νέο διάλυμα. Μεταβολές στη 

διατροφή των πτηνών δε χρειάζονται.  
           
Θεραπευτικά μέτρα υποστήριξης 

Μετά την αντικοκκιδιακή αγωγή ή κατά τη διάρκεια των μεσοδιαστημάτων που δεν 

χορηγείται αντικοκκιδιακό, συνιστάται η χορήγηση βιταμινούχων σκευασμάτων. Επιπλέον, 

τα οικήματα, κλουβιά, κλωβοστοιχίες και τα διάφορα σύνεργα πρέπει περιοδικά να 

απολυμαίνονται προσεκτικά. 

 

4.10. Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα) εάν είναι 

απαραίτητα 

 



Να αποφεύγονται οι υπερβολικές δόσεις. Παρόλο που δεν αναφέρονται ανεπιθύμητες 

ενέργειες στη συνιστώμενη δοσολογία, και παρά την καλή ανοχή στο φάρμακο, ο κίνδυνος 

του αιμορραγικού συνδρόμου στα κρεοπαραγωγά ορνίθια που σχετίζεται με την 

σουλφοναμιδική αγωγή δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί ολοσχερώς. Η χορήγηση βιταμίνης 

Κ συνιστάται για τη θεραπευτική αγωγή του αιμορραγικού συνδρόμου. 

 

4.11. Χρόνος (οι) αναμονής 

 
Ορνίθια κρεοπαραγωγής, ινδόρνιθες  (κρέας και εδώδιμοι ιστοί) : 22  ημέρες 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ATC Vet code : QP51AG04 (gents against protozoal diseases) 
Η σουλφακλοζίνη, είναι σουλφοναμίδη με υποκατάσταση χλωρίου  στην πυραζίνη, και είναι  
ιδιαίτερα δραστική κατά της κοκκιδίωσης και της σαλμονέλλωσης των πτηνών. 

 

5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

 
Ολες  οι σουλφοναμίδες δρουν ως ανταγωνιστές του παρα-αμινοβενζοϊκού οξέος  
( ΡΑΒΑ), πρόδρομης ένωσης του φολικού οξέος που είναι  ουσιώδες  για τη σύνθεση των  
νουκλεϊνικών  οξέων  των μικροβίων. Τα πτηνά χρησιμοποιούν έτοιμο φολικό οξύ και κατά 

συνέπεια δεν επηρεάζονται από τη χρήση της  σουλφοναμίδης σε θεραπευτικά επίπεδα. 

 

5.2. Φαρμακοκινητικά στοιχεία 

 
Μελέτες φαρμακοκινητικής στα πτηνά έδειξαν  ότι η σουλφακλοζίνη φθάνει τα μέγιστα 

επίπεδα στο πλάσμα μετά από 4-8 ώρες και ο χρόνος ημίσειας ζωής υπολογίστηκε περίπου 10 

ώρες. Λιγότερο από 2% της σουλφακλοζίνης βρίσκεται στο αίμα με την ακετυλιομένη 

μορφή, και η αναλογία ακετυλιομένης σουλφακλοζίνης είναι ανεξάρτητη του χρόνου της 

δειγματοληψίας. 

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

6.1. Κατάλογος εκδόχων 

 

Sucrose  

 

6.2. Ασυμβατότητες 

 
Καμμία. 

 

6.3. Διάρκεια ζωής 

 
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι πέντε χρόνια, όταν τηρούνται οι συνθήκες διατήρησής 

του. 

 

6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

 
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου. Να προστατεύεται από το φως και την υγρασία. 

 

6.5. Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 

 



Το προϊόν συσκευάζεται σε φάκελα αλουμινίου των 250 g , και σε χάρτινα κουτιά που 

περιέχουν 10 φάκελα των 50 g.  

 

6.6. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού 

φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση 

του προϊόντος, αν υπάρχουν 

 

Οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή άχρηστα υλικά 

που προέρχονται από τέτοιο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να 

απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.  

 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας 

Novartis Animal Health Inc., Basle, Switzerland. 

 

Τοπικός αντιπρόσωπος 

Premier Shukuroglou Hellas S.A. 

Αγαμέμνονος 5 

155 61 Χολαργός 

Τηλ.: 210 65 38 061 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  22120/29-6-2005 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
29-06-2005 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  Μάρτιος 2012 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ , ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ/ Ή ΧΡΗΣΗΣ 

 
Χορηγείται μόνο με κτηνιατρική συνταγή. 

 


