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GONASER® 5000 IU
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα για αγελάδες, προβατα και αίγες

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:
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 AMER (GIRONA) ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:
HIPRA EΛΛAΣ A.E.
Ψυχάρη 3 / 184 53 Níκαια - ΕΛΛΑΣ
Tηλ: 210 4978660 - Fax: 210 4978661
e-mail: greece@hipra.com

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ:
Ανά φιαλίδιο:
Ίππεια χοριακή γοναδοτροπίνη (eCG) 5.000 IU

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
To GONASER® ενδείκνυται για αντιμετώπιση υπογονιμότητας (απουσία οίστρου ή εκδήλωση 
σιωπηλοú οίστρου) εξαιτίας μειωμένης δραστηριότητας της υπόφυσης σε θηλυκά ζώα, για 
πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και έλεγχο του ωοθηκικού κύκλου, για συγχρονισμό οίστρων ή για 
πρόκληση πολλαπλών ωοθυλακιορρηξιών σε θηλυκά ζώα που χρησιμοποιούνται ως δότες ωαρίων 
ή εμβρύων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Να μη χορηγείται σε ζώα που έχουν παρουσιάσει αντίδραση υπερευαισθησίας στο δραστικό 
συστατικό. Να μην χορηγείται σε θηλυκά ζώα με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Σε μερικά ζώα μπορεί να εμφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που κυμαίνονται από κνίδωση 
έως αναφυλακτικό shock.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο 
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αγελάδες, προβατίνες, αίγες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Αγελάδες: 300-1.000 IU - ειδικά για πρόκληση πολλαπλών ωοθυλακιορρηξιών: 1.500-3.000 IU.
Προβατίνες, αίγες: 300-600 IU - ειδικά για πρόκληση πολλαπλών ωοθυλακιορρηξιών: 1.500-3.000 
IU.
Για ενδομυϊκή χορήγηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:
Το προϊόν χορηγείται άμεσα μετά την ανασύσταση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Αγελάδες, προβατίνες, αίγες: (κρέας) 0 ημέρες. 
                                               (Γάλα) 0 ημέρες.

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Να Φυλάσσεται και να μεταφέρεται σε ψυγείο (2 ºC - 8 ºC).
Να Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

ΕΙΔΙΚΗΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Δεν συνιστάται η χρήση κατά την εγκυμοσύνη.
Μετά από χορήγηση αυξημένων δόσεων της δραστικής ουσίας, μπορεί να λάβει χώρα αυξημένος  
αριθμός ωοθυλακιορρηξιών, με τελικό αποτέλεσμα αυξημένη συχνότητα εμβρυϊκών ή νεογνικών 
θανάτων. To αποτέλεσμα της χορήγησης eCG επηρεάζεται από τη χορηγούμενη δόση της δραστικής 
ουσίας, από άλλες, ταυτόχρονα χορηγούμενες ορμονικές αγωγές, από τη φυσική κατάσταση, το 
γενότυπο και τη διατροφή των ζώων και από την εποχή του έτους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά 
του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ:
35796/7-5-2013

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, 
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.


