
 

GALLIMYCIN 200 
Ενέσιµη ερυθροµυκίνη για την καταπολέµηση των ασθενειών πού οφείλονται σε 

Gram θετικά µικρόβια σε βοοειδή, αιγοπρόβατα, και χοίρους. 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
Κάθε ml Gallimycin 200 περιέχει: 
Erythromycin (βάση)………..200 mg 
Έκδοχα…….έως…….…………1 ml 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Νόσος της µεταφοράς (shipping fever), πνευµονία, ινφλουέντζα, σήψη πέλµατος, 
µαστίτιδα, εντερίτιδα, λεπτοσπείρωση χοιριδίων, ρινίτιδα, βρογχίτιδα, δυσεντερία 
αµνών, λοιµώξεις ανώτερων αναπνευστικών οδών, κ.λ.π. 
 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Κατά τη διάρκεια εκτεταµένων κλινικών ερευνών µε Gallimycin 200 δεν 
παρατηρήθηκαν παρενέργειες. 
Στο σηµείο της ένεσης µπορεί να παρουσιαστεί ελαφρός πόνος ή οίδηµα, που 
εξαφανίζονται σε 1-2 ηµέρες.  Όταν απαιτούνται να γίνουν περισσότερες από µια 
ενέσεις, συνιστάται να αλλάζετε το σηµείο που θα γίνεται κάθε ένεση. 
 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 
Βοοειδή: 4 mg/kg Σ.Β./ηµέρα. 
Αιγοπρόβατα: 4-6 mg/kg Σ.Β. και 10 mg/kg Σ.Β. στα νεογέννητα/ηµέρα. 
Χοίροι: 4-6 mg/kg Σ.Β. και 25 mg/kg Σ.Β. στα χοιρίδια/ηµέρα. 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Το κρέας των ζώων να µη δίνεται στην κατανάλωση 72 ώρες µετά την τελευταία 
χορήγηση του προϊόντος. 
Το γάλα δεν πρέπει να δίνεται στην κατανάλωση 48 ώρες µετά την τελευταία 
χορήγηση του προϊόντος. 
Απαγορεύεται η χρήση στις όρνιθες σε ωοτοκία των οποίων τα αυγά προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ) 
 
Υπάρχει ασυµβατότητα µεταξύ ερυθροµυκίνης-χλωραµφαινικόλης,  ερυθροµυκίνης-
λινκοµυκίνης, ερυθροµυκίνης-κλινταµυκίνης. 



 

∆υνατό να παρατηρηθεί διασταυρούµενη ανθεκτικότητα (cross resistance) µεταξύ 
ερυθροµυκίνης και άλλων µακρολίδιων. 
 
Προσοχή στη χορήγηση : 
Το Gallimycin 200 προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για ενδοµυϊκή χρήση. 
Η ένεση πρέπει να γίνεται βαθειά µέσα στους µυς του τραχήλου ή των µηρών.  Όταν 
απαιτούνται περισσότερες από µια ενέσεις, είναι προτιµότερο να αλλάζετε κάθε φορά 
το σηµείο που θα γίνει ή ένεση. 
Οι σύριγγες και οι βελόνες πρέπει να είναι αποστειρωµένες. 
Μια ένεση την ηµέρα είναι αρκετή. 
Όταν οι ενέσεις αρχίσουν µε τα πρώτα συµπτώµατα της ασθένειας, η θεραπεία 
επιτυγχάνεται ύστερα από µια ή δυο ενέσεις. 
Παρουσιάζει ταχεία ενέργεια. Το Gallimycin 200 φτάνει σε υψηλά επίπεδα στο αίµα 
ύστερα από 1-2 ώρες µετά την ένεση.  Όπως είναι γνωστό,                     ο ταχύτερος 
και πιο αποτελεσµατικός τρόπος για να καταπολεµηθεί µια ασθένεια είναι η επαρκής 
στάθµη του αντιβιοτικού στο αίµα µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα από την παρεντερική 
χορήγησή του, όπως ακριβώς συµβαίνει µε το Gallimycin 200. 
Το Gallimycin 200 είναι πολύ καλά ανεκτό και δεν παρουσιάζει παρενέργειες ακόµη 
και όταν χορηγηθεί σε δοσολογία µεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την 
καταπολέµηση µιας ασθένειας. 
Το Gallimycin 200  είναι εύκολο στη χρήση του. Κυκλοφορεί σε µορφή έτοιµου 
διαλύµατος για ενέσεις. 
 
∆εν χρειάζεται φύλαξη στο ψυγείο. 
Το διάλυµα του Gallimycin 200 δεν είναι ελαιώδες. 
Μην πλένετε τις σύριγγες µε νερό. 
Συνιστάται η πλύση των συρίγγων µε ισοπροπυλική αλκοόλη, καθαρό οινόπνευµα ή 
ακετόνη. 
 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΦΥΛΑΞΗ 
 
Το Gallimycin είναι σταθερό σε θερµοκρασία δωµατίου, κατά προτίµηση έως 25° C. 
Οι υπερβολικές θερµοκρασίες µεταβάλλουν τη ρευστότητα. 
Εάν προκληθεί πήξη λόγω πολύ ψυχρού καιρού, το ενέσιµο Gallimycin µπορεί να 
επανέλθει στη φυσιολογική υγρή κατάστασή του µε τοποθέτηση του φιαλίδιου σε ζεστό 
νερό για 15-20 λεπτά πριν τη χρήση. Το αντιβιοτικό διατηρεί ακέραιη τη δραστικότητά 
του. 


