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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
 Genabilin® 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
 
 Κάθε 1 ml ενέσιμου διαλύματος περιέχει: 
 
 Δραστικό(ά) συστατικό(ά): 
 Menbutone  100 mg 
 
 Έκδοχα 
 Chlorocresol    2,0 mg 
 
 Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 

Ενέσιμο διάλυμα 
 
 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1 Είδη ζώων 

 
Άλογα, βοοειδή, χοίροι, πρόβατα. 
 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 
  
 Ως χολεκκριτικό χορηγείται για τη διέγερση της λειτουργίας του γαστρεντερικού  
     σωλήνα.  

Συγκεκριμένα, το Genabilin ενδείκνυται για τη θεραπεία της πρωτογενούς και της 
δευτερογενούς δυσπεψίας, τόσο στα μηρυκαστικά όσο και σε άλλα είδη ζώων. 
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή ως επικουρικό φάρμακο στη 
θεραπεία της συγκεκριμένης πρωτογενούς νόσου. 
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 Ειδικότερα: 
 

Άλογα 
Κολικός λόγω διαιτητικής ανισορροπίας, κολικός από έμφραξη του 
εντερικού σωλήνα, κολικός από τυμπανισμό. Εντερίτιδα με 
δυσκοιλιότητα.  
 

Βοοειδή 
Διαιτητική ανισορροπία, π. χ. οφειλόμενη σε αλλαγή της τροφής ή σε 
τροφική δηλητηρίαση.  Ατονία του πρώτου στομάχου των 
μηρυκαστικών. Δυσκοιλιότητα. Ανορεξία σε περίοδο ανάρρωσης. 
Κέτωση και τυμπανισμός.  

Τετανία χλόης.  
 

Χοίροι 
Διαιτητική ανισορροπία, π.χ. οφειλόμενη σε αλλαγή τροφής. 
Δυσκοιλιότητα. Εντερίτιδα, ανορεξία, δυσπεψία κατά τη λοχεία.  
 

Πρόβατα Τοξαιμία εγκυμοσύνης. Λοιπές ενδείξεις όπως στα βοοειδή.  

 
4.3 Αντενδείξεις 

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, χρόνια πάρεση.  

Να μη χορηγείται σε ζώα με καρδιολογικά προβλήματα. 
 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 
 

  Στα άλογα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η αργή ενδοφλέβια οδός.  
      Για τα άλλα είδη ζώων δεν υπάρχουν ειδικές προειδοποιήσεις.  

 
4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

  
Δίνεται έμφαση στη βραδεία χορήγηση της ενδοφλέβιας έγχυσης.  
Κατά την ενδομυϊκή έγχυση, μόνο 20 ml του ενέσιμου διαλύματος θα πρέπει να 
εγχέονται σε κάθε θέση έγχυσης. 
  

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

 Δεν απαιτούνται. 
 
4.6  Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 
  

Δεν παρατηρούνται σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από θεραπεία με 
Genabilin®.  
 Κατά την ενδοφλέβια χορήγηση: όταν η ένεση δεν γίνεται αργά, είναι δυνατόν να 
 παρατηρήσουν παροδικές αντιδράσεις, όπως αφρώδες έκκριμα, μυϊκός τρόμος, 
βήχας, δακρύρροια, γλείψιμο των μυκτήρων και ελαφρά δύσπνοια. Συχνά, λίγο 
μετά την έγχυση, ακολουθούν αφόδευση και ούρηση.  
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Κατά την ενδομυϊκή χορήγηση: είναι δυνατόν να παρατηρηθούν  οίδημα και 
νέκρωση στη θέση της ένεσης.  
Γενικά, μετά τη χορήγηση του είναι δυνατόν να παρατηρηθούν αυξημένη 
κινητικότητα της μεγάλης κοιλίας των μηρυκαστικών, σιελόρροια, δακρύρροια και 
σκουρόχρωμα κόπρανα.  

 
4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία και την ωοτοκία 
 

Δεν απαιτείται καμία προφύλαξη για τη χρήση του προϊόντος κατά την 
εγκυμοσύνη και τη γαλακτοπαραγωγή. 

  
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
 αλληλεπίδρασης 
 

Δεν είναι γνωστή καμία. 
 
4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
 

Γενικά, χορηγείται στη δόση του 1 ml ανά 10 kg σ.β. 
 
Άλογα 20-30 ml μόνο ενδοφλέβια 
Βοοειδή 20-50 ml ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια 
Mόσχοι 5-15 ml, ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια 
Πρόβατα 5-10 ml, ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια. 
Χοίροι 10-20 ml, ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια 
 
Πρέπει να χορηγείται με βραδεία ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή έγχυση. Η δόση, 
μπορεί να επαναληφθεί σε διαστήματα 24 ωρών.  
 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
 απαραίτητα 
  
 Δεν είναι γνωστές 

 
4.11 Χρόνος(οι) αναμονής 
 

 Άλογα :  

 Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες μετά από ενδοφλέβια ένεση ( iv) 
 

 Βοοειδή: 

 Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες μετά από ενδοφλέβια ένεση ( iv) 

 Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες μετά από ενδομυϊκή ένεση ( im) 

 Γάλα: 2 ημέρες  
 

 Πρόβατα: 

 Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες μετά από ενδοφλέβια ένεση ( iv) 

 Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες μετά από ενδομυϊκή ένεση ( im) 

 Γάλα: 2 ημέρες  
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 Χοίροι: 

 Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες μετά από ενδοφλέβια ένεση ( iv) 

 Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες μετά από ενδομυϊκή ένεση ( im) 
 

 
      

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Άλλα χολεκκριτικά φάρμακα 
κωδικός ATCvet: QA05AX90 

 
Η δραστική ουσία του Genabilin είναι η μεμβουτόνη (INN), μία χολεκκριτική 
ουσία, η οποία έχει χημικό όνομα 4-(4-methoxynaphthalene-(1)0-4oxybutyric 
acid. H μεμβουτόνη, προάγει την έκκριση της χολής, του γαστρικού και του 
παγκρεατικού υγρού κατά δύο πέμπτα περισσότερο από τη φυσιολογική έκκριση. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο διεγείρει τη λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα. Το 
Genabilin μπορεί να χορηγηθεί αργά ενδοφλεβίως, όπως και ενδομυϊκώς. Μετά 
την ενδομυϊκή ένεση το προϊόν απορροφάται ταχέως δίνοντας τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της menbutone στο πλάσμα 2-4 ώρες μετά την ένεση. Ο χρόνος 
ημίσειας ζωής   υπολογίζεται σε 8 περίπου ώρες. Το κύριο μέρος της δραστικής 
ουσίας (menbutone) και των προϊόντων μεταβολισμού της απεκκρίνεται από τους 
νεφρούς, ενώ ένα μικρό μέρος αποβάλλεται με τα κόπρανα. Η menbutone έχει 
μια μικρή και υποξεία τοξικότητα στα πειραματόζωα (LD50 iv στους ποντικούς και 
στους επίμυς 300-400 mg/kg σ.β.). 
 
 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  
6.1 Κατάλογος εκδόχων 

 
 Chlorocresol 
 Monoethanolamine 
 Sodium metabisulphite 
 Edetic acid  
 Water for injection 
 Nitrogen. 
 
 
6.2 Ασυμβατότητες 
 

 Να μη χρησιμοποιείται με : 
 
1. Διαλύματα που περιέχουν άλατα ασβεστίου 
2. Διαλύματα που περιέχουν προκαϊνική πενικιλίνη 
3. Διαλύματα που περιέχουν σύμπλεγμα βιταμινών Β 
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6.3 Διάρκεια ζωής 
 

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη 
συσκευασία πώλησης :   3 χρόνια. 
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας  : Μετά τη 
λήψη από το φιαλίδιο της πρώτης δόσης, να φυλάσσεται το υπόλοιπο σε ψυγείο 
(2ºC – 8ºC) για είκοσι οκτώ (28) ημέρες.  
 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25ºC. 
 
6.5  Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
  

 Άχρωμο γυάλινο φιαλίδιο τύπου Ι των 100 ml, με πώμα από καουτσούκ 
(χλωροβουτύλιο) και κάλυμμα από αλουμίνιο.   

 
6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού 
 φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη    
             χρήση του προϊόντος αν υπάρχουν 
 

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη 
χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  
ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 

 
7   ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
 Binger str. 173,  
 55216 Ingelheim /Rhein 
 Γερμανία 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
  
 CY00066V 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 
            30/4/2004, 15/10/2012 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
            15/10/2012          
   
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 
 
Δεν ισχύει 

 
 

 


