
Τα στοιχεία του παρόντος Φ.Ο.Χ. αφορούν στα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στην Ελλάδα. 
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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
GLUKOTEBEN ενέσιμο διάλυμα 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

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:  

 BAYER ANIMAL HEALTH GmbH 

 D-51368 Leverkusen, Germany 

  

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

GLUKOTEBEN ενέσιμο διάλυμα    

 

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

 

Το 1 ml διαλύματος περιέχει: 

Δραστικά συστατικά: 

 Calcium gluconate   190  mg    

 Calcium glucoheptonate   45  mg         

 Magnesium chloride    60  mg      

 Butaphosphan      4  mg          

  

 Έκδοχα:  

 Calcium-d-saccharate     

 Boric acid  

 Methylparahydroxybenzoate  

 Sodium hydroxide solution 45%  

 Water for injections 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 

Το GLUKOTEBEN ενέσιμο διάλυμα ενδείκνυται για την αντιμετώπιση υπασβεστιαιμικών 

καταστάσεων, διαταραχών του μεταβολισμού γενικά και ειδικά του ασβεστίου και του 

φωσφόρου.   
 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κοιλιακής μαρμαρυγής, υπερασβεστιαιμίας, καρδιακής και 

νεφρικής ανεπάρκειας. 

 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Μπορεί να προκληθεί αντίδραση στην περιοχή της ένεσης έπειτα από υποδόρια χορήγηση (οι 

ενέσεις θα πρέπει να γίνονται σε διαφορετικά σημεία και να ακολουθεί έντονη εντριβή στην 

περιοχή). Υπόταση, καρδιακή αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή, όταν χορηγείται γρήγορα 

ενδοφλεβίως (σε περίπτωση που παρατηρηθούν καρδιακές διαταραχές να διακόπτεται η χορήγηση 

και να επαναλαμβάνεται μετά την αποκατάσταση). Υπερμαγνησιαιμία που μπορεί να προκαλέσει 

μυϊκή αδυναμία, βραδυκαρδία, υπέρταση, αναπνευστική καταστολή. 

 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: 
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- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας) 

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα) 

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1.000 ζώα) 

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα) 

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα) 

 

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 

 

 Ιπποειδή, Βοοειδή, Πρόβατα, Αίγες, Χοίροι, Σκύλος, Γάτα 

 

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

 

Το GLUKOTEBEN ενέσιμο διάλυμα χορηγείται υποδόρια ή αργά ενδοφλέβια. Στα βοοειδή, 

συμπεριλαμβανομένων των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, χορηγείται μόνο ενδοφλέβια. 

 

Ιπποειδή-Βοοειδή (500 kg σ.β.):       250-300 ml      

Μόσχοι-Χοίροι-Πρόβατα-Αίγες (50-100 kg σ.β.):    30-50    ml 

Γαλουχούσες σύες:            50-100  ml 

Θηλάζοντα χοιρίδια:                                3-5     ml 

Σκύλος-Γάτα:              3-5     ml 

   

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

Σε σοβαρές καταστάσεις, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παραλύσεων, τετανιών ή παρέσεων 

υπασβαιστιαιμικής αιτιολογίας, η θεραπεία επαναλαμβάνεται κάθε 6 ώρες μέχρι την οριστική 

αποκατάσταση της υγείας. 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 

 Παραγωγικά ζώα: Εδώδιμοι ιστοί-Γάλα: Μηδέν (0) ημέρες 

  

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 

 Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
o
C, προστατευμένο από το φως.  

 Να φυλάσσεται μακριά από τις ζωοτροφές και τα παιδιά. 

  Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 7 ημέρες 

 

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχος: 

 

Τις ψυχρές ημέρες του έτους το διάλυμα, πριν από τη χορήγησή του, πρέπει να θερμαίνεται στη 

θερμοκρασία του σώματος του ζώου. Σε οξείες υπασβεστιαιμικές καταστάσεις η μισή δόση 

χορηγείται ενδοφλέβια και η υπόλοιπη υποδόρια. Η ενδοφλέβια χορήγηση να γίνεται αργά. Σε 

περίπτωση, όμως, που παρατηρηθούν καρδιακές διαταραχές να διακόπτεται αμέσως η 

χορήγηση και να επαναλαμβάνεται μετά την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας. 

 

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

φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα: 

  

 Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα φαγώσιμα και το πόσιμο νερό.  
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Εγκυμοσύνη, γαλουχία, ωοτοκία: 

 

 Δεν υπάρχουν περιορισμοί.  

 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: 

 

Τα άλατα ασβεστίου αυξάνουν την ευαισθησία έναντι των καρδιακών γλυκοσιδών και για αυτό 

στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση του προϊόντος. Δε θα πρέπει, επίσης, 

το προϊόν να χρησιμοποιείται ως διαλύτης άλλων φαρμάκων και δε θα πρέπει να αναμιγνύεται με 

άλλες ουσίες (π.χ. σουλφοναμίδες, τετρακυκλίνες). 

 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): 

 

 Δεν υπάρχουν στοιχεία. 

 
Ασυμβατότητες: 

 

 Δεν είναι γνωστή καμία. 

 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων 

φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Πλαστικές φιάλες των 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml και 1000 ml 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

          

 Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας:  88484/14-12-2015/K-0052301 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, 

παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

 

*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου* 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ  

ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 
 
 


