
Enrox flavour tabs

Αντιμικροβιακά δισκία ενροφλοξακίνης

Σύνθεση
Κάθε δισκίο περιέχει:
Enrofloxacin 15mg, 50mg, ή 150 mg

Είδη ζώων
Σκύλοι και γάτες.

Ενδείξεις
Το προϊόν συνιστάται στους σκύλους και γάτες για τη θεραπεία των
βακτηριακών λοιμώξεων του πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού και
γεννητικού συστήματος, του δέρματος, των δευτερογενώς μολυσμένων
τραυμάτων και της εξωτερικής ωτίτιδας, όπου η κλινική εμπειρία,
επικουρούμενη από δοκιμή ευαισθησίας στον αιτιολογικό παράγοντα, συνιστά
την ενροφλοξασίνη ως φάρμακο επιλογής.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Να μην ξεπερνιέται η συνιστώμενη δόση.
Η δοσολογία ενροφλοξακίνης είναι 5 mg/kg σ.β. από το στόμα. μία φορά
ημερησίως ή ως διαιρούμενη δόση δύο φορές ημερησίως για 5 έως 10 ημέρες
συνοδευμένο ή όχι από τροφή.
Η διάρκεια θεραπείας στους σκύλους μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την
κλινική ανταπόκριση και την κρίση του κτηνιάτρου.
Για την εξασφάλιση της σωστής δοσολογίας θα πρέπει το σωματικό βάρος να
υπολογίζεται με ακρίβεια για την αποφυγή υποδοσολογίας.
Η ημερήσια δόση επιτυγχάνεται ως ακολούθως:
Γάτες και μικρόσωμοι σκύλοι: 1 δισκίο των 15 mg για κάθε 3 kg σ.β.
Μεσαίου μεγέθους  σκύλοι: 1 δισκίο των 50 mg για κάθε 10 kg σ.β.
Μεγαλόσωμοι σκύλοι: 1 δισκίο για κάθε 30 kg σ.β.

Αντενδείξεις
Να μη χορηγείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης του 1 έτους ή σε εξαιρετικά
μεγαλόσωμες φυλές σκύλων με μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης από τους 18
μήνες, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του αρθρικού χόνδρου κατά
την περίοδο της γρήγορης ανάπτυξης.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό
συστατικό ή σε κάποια από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους που παρουσιάζουν νευρικές διαταραχές
υπό μορφή σπασμών καθώς η ενροφλοξακίνη μπορεί να προκαλέσει διέγερση
του ΚΝΣ.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση



Οι φθοροκινολόνες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εφεδρεία για την θεραπεία
κλινικών καταστάσεων οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς ή πιστεύεται ότι
δεν θα ανταποκριθούν επαρκώς σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών.
Όπου είναι δυνατό, η χρήση των φθοροκινολονών πρέπει να βασίζεται σε
έλεγχο ευαισθησίας.
Η χρήση του προϊόντος κατά παρέκκλιση από τις οδηγίες που δίδονται στην
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (SPC), μπορεί να αυξήσει   τη
συχνότητα εμφάνισης βακτηρίων ανθεκτικών στις φθοροκινολόνες και να
μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες, ως
συνέπεια ανάπτυξης διασταυρούμενης αντοχής.
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίσημη και
τοπική αντιμικροβιακή πολιτική.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πρόληψη.
Να μην ξεπερνιέται η συνιστώμενη δόση.
Να χρησιμοποιείται με προσοχή το προϊόν σε σκύλους με νεφρική και ηπατική
ανεπάρκεια.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που
χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Πλύνετε τα χέρια μετά την χρήση.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως
ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό σας το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών
χρήσεως του φαρμακευτικού προϊόντος.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις φθοροκινολόνες πρέπει να αποφεύγουν
την επαφή με το προϊόν.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Κατά την περίοδο της γρήγορης ανάπτυξης, η ενροφλοξακίνη μπορεί να
επηρεάσει την ανάπτυξη του αρθρικού χόνδρου.
Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν έμετος και ανορεξία.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την κρίση του υπεύθυνου
κτηνίατρου ως προς τη σχέση όφελος κίνδυνος.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Να μη συνδυάζεται με τετρακυκλίνες, φαινικόλες και μακρολίδια λόγω πιθανών
ανταγωνιστικών επιδράσεων.
Ταυτόχρονη χορήγηση των φθοροκινολονών μπορεί να αυξήσει τη δράση των
από το στόμα χορηγούμενων αντιπηκτικών.
Να μη συνδυάζετε με θεοφυλλίνη, καθώς μπορεί να παρατείνει  το χρόνο
αποβολής της.
Ταυτόχρονη χορήγηση συστατικών που περιέχουν μαγνήσιο ή αργίλιο μπορεί
να καθυστερήσουν την απορρόφηση της ενροφλοξακίνης.

Υπερδοσολογία
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας από ατύχημα μπορεί να εμφανιστεί έμετος,
διάρροια και νευρικές διαταραχές από το ΚΝΣ. Δεν υπάρχει αντίδοτο και η
θεραπεία θα πρέπει να είναι συμπτωματική.



Διάρκεια ζωής
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη
συσκευασία πώλησης: 3 χρόνια
Επιστρέψετε στην συσκευασία πώλησης (strip-pack) υπόλοιπα δισκίων και
χρησιμοποιήστε τα εντός 24 ωρών.

Συσκευασία
Χάρτινο κουτί των 10 δισκίων


