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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

EQVALAN DUO, στοματική πάστα για ίππους 
Το κείμενο που ακολουθεί αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία.  

Δεν διατίθεται ξεχωριστό φύλλο οδηγιών χρήσης. 

 

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: 

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Γαλλία 

 

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 

GEROLYMATOS INTERNATIONAL S.A. 

Ασκληπιού 13, 145 68 Κρυονέρι Αττικής  

Τηλ.: 210 3500860  

Fax: 210 3500900 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

 

EQVALAN DUO, στοματική πάστα για ίππους 
 

3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

Κάθε σύριγγα περιέχει 7,74 g πάστα και αποδίδει: 

Ivermectin 15,5mg/g 

Praziquantel 77,5mg/g 

  
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 

Για την θεραπεία των σύμμικτων παρασιτώσεων από κεστώδη και νηματώδη ή παρασίτωσης 

από αρθρόποδα σε ίππους. Τα ακόλουθα παράσιτα ίππων είναι ευαίσθητα στην 

αντιπαρασιτική δράση του EQVALAN DUO στοματική πάστα: 

 

Κεστώδη: Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna 

Μεγάλοι στρόγγυλοι: Strongylus vulgaris (ενήλικα και προνύμφες), Strongylus edentatus 

(ενήλικα και προνύμφες), Strongylus equinus (ενήλικα), Triodontophorus spp. (ενήλικα), 

Triodontophorus brevicauda, Triodontophorus serratus, Craterostomum acuticaudatum 

(ενήλικα). 

Ώριμες και άωρες (προνύμφες δ΄ σταδίου) μορφές μικρών στρόγγυλων ή κυαθοστομίων, 

συμπεριλαμβανομένων στελεχών ανθεκτικών στις βενζιμιδαζόλες: Coronocyclus spp., 

Coronocyclus coronatus, Coronocyclus labiatus, Coronocyclus labratus, Cyathostomum spp., 

Cyathostomum catinatum, Cyathostomum pateratum, Cylicocyclus spp., Cylicocyclus 

ashworthi, Cylicocyclus elongatus, Cylicocyclus insigne, Cylicocyclus leptostomum, 

Cylicocyclus nassatus, Cylicodontophorus spp., Cylicodontophorus bicornatus, 

Cylicostephanus spp., Cylicostephanus calicatus, Cylicostephanus goldi, Cylicostephanus 

longibursatus, Cylicostephanus minutus, Parapoteriostomum spp., Parapoteriostomum 

mettami, Petrovinema spp., Petrovinema poculatum, Poteriostomum spp.  

Ενήλικοι τριχοστρόγγυλοι: Trichostrongylus axei 

Ενήλικοι και άωροι (δ΄ σταδίου προνύμφες) οξύουροι: Oxyuris equi  

Ενήλικα, γ΄ και δ΄ σταδίου προνύμφες ασκαρίδων: Parascaris equorum 

Μικροφιλάριες τραχήλου: Onchocerca spp.  

Ενήλικα γαστρεντερικά νηματώδη: Strongyloides westeri  

Ενήλικες στομαχικοί σκώληκες: Habronema muscae 
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Προνυμφικά στάδια γαστεροφίλων: Gasterophilus spp.  

Ενήλικα και άωρες μορφές (δ΄σταδίου προνύμφες) πνευμονικών σκωλήκων:  
Dictyocaulus arnfieldi 
 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Να μη χορηγείται σε φοράδες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε άλογα. Γάτες, σκύλοι-ιδίως στις φυλές Collies 

και Αγγλικός Ποιμενικός (Old English Sheepdogs) και σε συγγενείς φυλές ή διασταυρώσεις 

καθώς χερσαίες και θαλάσσιες χελώνες μπορεί να παρουσιάσουν ανεπιθύμητες ενέργειες 

λόγω της συγκέντρωσης ιβερμεκτίνης σε αυτό προϊόν, εάν καταπιούν υπολείμματα πάστας ή 

έρθουν σε επαφή με χρησιμοποιημένες σύριγγες. 
 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Ορισμένα άλογα με έντονη παρασίτωση από μικροφιλάριες Onchocerca spp. έχουν εμφανίσει 

οίδημα και κνησμό μετά τη θεραπεία. Θεωρήθηκε ότι οι αντιδράσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα 

του θανάτου ενός μεγάλου αριθμού μικροφιλαριών παρασίτων. Τα συμπτώματα αυτά 

υποχωρούν μετά από λίγες ημέρες αλλά μπορεί να είναι απαραίτητη συμπτωματική αγωγή. 

Σε περιπτώσεις έντονων παρασιτώσεων με ταινίες, μπορεί να παρατηρηθούν συμπτώματα 

ήπιας μορφής, ήπιος παροδικός κολικός και πολτώδη κόπρανα. 

Μετά τη χορήγηση EQVALAN DUO έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις φλεγμονής του 

στόματος, των χειλέων και της γλώσσας, που οδηγούν σε ποικίλα κλινικά συμπτώματα όπως 

οίδημα, υπερσιαλόρροια, ερύθημα, πάρεση της γλώσσας και στοματίτιδα. Οι αντιδράσεις 

αυτές είναι παροδικές, εμφανίζονται εντός 1 ώρας από την χορήγηση και διαρκούν 24 έως 48 

ώρες μετά τη χορήγηση. Σε περιπτώσεις σοβαρών στοματικών αντιδράσεων προτείνεται 

συμπτωματική θεραπεία. 
 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 

φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

 

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 

 

Ίπποι 
 

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

Από του στόματος χρήση 

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 200 μg ιβερμεκτίνης ανά kg σωματικού βάρους και 1 mg 

πραζικουαντέλης ανά kg σωματικού βάρους που αντιστοιχούν σε 1,29 g στοματικής πάστας 

ανά 100 kg σωματικού βάρους σε μια μοναδική χορήγηση.   

Το βάρος σώματος και η δοσολογία θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς πριν τη θεραπεία.  

Το περιεχόμενο μιας σύριγγας μπορεί να θεραπεύσει άλογα έως και 600 κιλά. Υπάρχουν 

διαβαθμίσεις ανά 100 kg σωματικού βάρους. Η σύριγγα θα πρέπει να ρυθμίζεται στην 

υπολογισμένη δοσολογία με τη μετατόπιση του κρίκου στο κατάλληλο σημείο πάνω στο 

έμβολο. 

 

Πρόγραμμα ελέγχου παρασίτων  

Πρέπει να ζητείται κτηνιατρική συμβουλή για τα κατάλληλα προγράμματα δοσολογίας και 

διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου ώστε να επιτευχθεί επαρκής παρασιτικός έλεγχος τόσο 

από κεστώδη όσο και από νηματώδη παράσιτα. 
 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
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Το EQVALAN DUO, στοματική πάστα χορηγείται μόνο από το στόμα. Κρατώντας το 

έμβολο, αναστρέψατε τον οδοντωτό κρίκο πάνω στο έμβολο με στροφή ¼ στα αριστερά και 

μετατοπίστε τον ώστε ο κρίκος ακινητοποίησης να βρίσκεται στην καθορισμένη βαθμίδα.  

Ασφαλίστε τον κρίκο, αναστρέφοντάς τον κατά ¼ στροφή στα δεξιά, έτσι ώστε τα δύο βέλη, 

αυτό του  κρίκου και αυτό του εμβόλου να  ευθυγραμμισθούν. Επιβεβαιώστε ότι το στόμα 

του αλόγου δεν περιέχει τροφή. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τη μύτη της σύριγγας. Εισάγετε 

το άκρο της σύριγγας στο μεσοδόντιο χώρο και εναποθέσετε την πάστα στη βάση της 

γλώσσας.  Αμέσως ανυψώστε το κεφάλι του αλόγου για λίγα δευτερόλεπτα μετά τη χορήγηση 

και επιβεβαιώστε ότι η πάστα έχει καταποθεί.   
 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 

Κρέας: 30 ημέρες 

Να μη χορηγείται σε φοράδες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά 

Φυλάσσετε στoν αρχικό περιέκτη. 

Επανατοποθετείστε το καπάκι μετά την χρήση. 

Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. 

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του άμεσου περιέκτη: 2 χρόνια 

 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 

 Θα πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή των ακόλουθων πρακτικών επειδή αυξάνουν 

τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο προϊόν και μπορούν τελικά να οδηγήσουν σε μη 

αποτελεσματική θεραπεία: 

 

 Πολύ συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών της ίδιας ομάδας για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα 

 Υποδοσολογία, που μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένο υπολογισμό του 

σωματικού βάρους, μη σωστή χορήγηση του προϊόντος ή λανθασμένη 

βαθμονόμηση της συσκευής δοσολογίας (εάν υπάρχει) 

Κλινικά περιστατικά που δημιουργούν υποψία για ανθεκτικότητα στα ανθελμινθικά θα πρέπει 

να διερευνούνται περαιτέρω με κατάλληλους ελέγχους (π.χ. Δοκιμή μείωσης των αυγών των 

παρασίτων στα κόπρανα). Στις περιπτώσεις όπου οι έλεγχοι αποδεικνύουν έντονα την 

ανθεκτικότητα σε ένα συγκεκριμένο ανθελμινθικό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα 

ανθελμινθικό διαφορετικής φαρμακολογικής ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης. 

Ανθεκτικότητα της Parascaris equorum στις μακροκυκλικές λακτόνες 

(συμπεριλαμβανομένης της ιβερμεκτίνης) έχει αναφερθεί σε άλογα στην ΕΕ. Επομένως, η 

χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να βασίζεται σε εθνικές (τοπικές, επίπεδο μονάδας) 

επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των γαστρεντερικών νηματωδών 

και σε συστάσεις για τον περιορισμό της περαιτέρω επιλογής ανθεκτικότητας στα 

ανθελμινθικά. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

Μελέτες ασφάλειας δεν έχουν διεξαχθεί σε πουλάρια ηλικίας κάτω των 2 μηνών και 

επιβήτορες. Επομένως, το EQVALAN DUO δεν ενδείκνυται για χρήση σε αυτές τις 

κατηγορίες των ζώων. 
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Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 

φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. 

Μην καπνίζετε, πίνετε ή τρώτε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. 

Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα και στα μάτια. Επομένως ο χρήστης 

θα πρέπει να αποφεύγει την επαφή του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση 

επαφής ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. 

Σε περίπτωση ακούσιας κατάποσης ή ερεθισμού των ματιών αναζητήστε ιατρική βοήθεια 

αμέσως και επιδείξτε το φύλλο οδηγιών ή την επισήμανση στο γιατρό. 

 

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

Μελέτες σε ζώα εργαστηρίου δεν έδειξαν τερατογόνες ή εμβρυοτοξικές επιδράσεις της 

ιβερμεκτίνης ή της πραζικουαντέλης στις συνιστώμενες δόσεις κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας.  

Ο συνδυασμός ιβερμεκτίνης και πραζικουαντέλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τους 

πρώτους τρεις μήνες της κύησης και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Λόγω έλλειψης 

κλινικών στοιχείων κατά τους πρώτους μήνες της κύησης, το EQVALAN DUO μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά τους πρώτους μήνες της κύησης μόνο σύμφωνα με την ανάλυση 

οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. 

 

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα 

Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε άλογα ηλικίας 2 μηνών που τους χορηγήθηκε 

EQVALAN DUO στοματική πάστα σε τριπλάσια δοσολογία της συνιστώμενης και σε 

ενήλικα άλογα που τους χορηγήθηκε σε δεκαπλάσια δοσολογία της συνιστώμενης. 

Σε άλογα που τους χορηγήθηκε δύο φορές στοματική πάστα ιβερμεκτίνης ή EQVALAN 

DUO στοματική πάστα σε δοσολογία δεκαπλάσια της συνιστώμενης (π.χ. 2 mg/kg σωματικού 

βάρους), παρατηρήθηκε παροδική μειωμένη κατανάλωση τροφής, αυξημένη θερμοκρασία 

σώματος, σιαλόρροια και μεταβολή της όρασης.  Όλα τα συμπτώματα υποχώρησαν μετά από 

πέντε ημέρες. 

Δεν έχει προσδιοριστεί αντίδοτο. Όμως, συμπτωματική θεραπεία μπορεί να είναι ωφέλιμη.    
 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.  

Να μη μολύνετε επιφανειακά ύδατα ή χαντάκια με το προϊόν ή με χρησιμοποιημένες 

σύριγγες. Κάθε αχρησιμοποίητο προϊόν ή άχρηστο υλικό θα πρέπει να καταστρέφεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 
 

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Ιούνιος 2006 

 

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

1 σύριγγα που περιέχει 7,74 g στοματικής πάστας 

50 σύριγγες που περιέχουν 7,74 g στοματικής πάστας 

 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 37191/03-06-2010/Κ-0155401 
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Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, 

παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας 

κυκλοφορίας. 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

* χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου * 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΠΡΟΣΕΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777 
 

 

 

 

 

  


