
Ilcocillin PS 

Ονομαςία του κτθνιατρικοφ φαρμακευτικοφ προϊόντοσ 

ILCOCILLIN® PS 

Ποιοτικι και ποςοτικι ςφνκεςθ ςε δραςτικά ςυςτατικά 

Κάκε ml του ενζςιμου εναιωριματοσ περιζχει 200.000 IU procainebenzylpenicilline και 250 

mgdihydrostreptomycine (sulfate), και ζκδοχα. 

Φαρμακοτεχνικι μορφι  

Ενζςιμο εναιϊρθμα 

Φαρμακολογικζσ ιδιότθτεσ  

Φαρμακοδυναμικζσ ιδιότθτεσ 

Η προκαϊνικιπενικιλλίνθ ανικει ςτισ περιοριςμζνου φάςματοσ ευαίςκθτεσ ςτισ β-

λακταμάςεσ.Το φάςμα τθσ περιλαμβάνει αερόβιουσ Gram (+) μικροοργανιςμοφσ και εκτόσ 

ολίγων εξαιρζςεων ( Haemophilus , Neisseriaspp . κ αι ςτελζχθ Bacteroides )είναι αδρανισ 

ςτουσ Gram (-) μικροοργανιςμοφσ.  

Το φάςμα δράτθσ τθσ προκαϊνικισπενικιλλίνθσ περιλαμβάνει Gram (+) cocci , Streptococci , 

Staphylococci ευαίςκθτουσ ςτισ πενικιλλινάςεσ, Corynebacteriumpyogenes , Clostridiaspp , 

ErysipelothrixRhusiopathiae , Actinomycesovis , Leptospiracanicola , Bacillusanthracis , 

Fusiformisnodosus και Nocardiaspp .  

Η διυδροςτρεπτομυκίνθ είναι δραςτικι ζναντι ενόσ μεγάλου αρικμοφ Gram (-) 

μικροοργανιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των Escherichiacoli . Klebsiellaspp, Proteus spp, 

Enterobacterspp, Brucellaspp, Salmonella spp. 

Ο ςυνδυαςμόσ ςτρεπτομυκίνθσ και πενικιλλίνθσ εξαςφαλίηει ζνα ευρφ φάςμα 

αντιβακτθριακισ δράςθσ.  

Η δράςθ του φαρμάκου οφείλεται ςτθν αναςτολι τθσ βιοςφνκεςθσ του βακτθριακοφ 

τοιχϊματοσ ςτο αναπτυςςόμενο βακτθρίςιο (ςτάδιο πολλαπλαςιαςμοφ). Η βακτθριοκτόνοσ 

δράςθ είναι άμεςθ. Αρχίηει 30-60 λεπτά από τθν ζνεςθ. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1.  

1. Είδθ ηϊων για τα οποία προορίηεται 

Ίπποι 

Βοοειδι – μόςχοι 

Αίγεσ – πρόβατα – αμνοί - ερίφια  

Χοίροι  

Σκφλοι  

Γάτεσ 

2. Eνδείξεισ  

Ενδείκνυται για τθν αντιμετϊπιςθ οξείων και χρονίων λοιμϊξεων του 

αναπνευςτικοφ, γαςτρεντερικοφ και ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ, οι οποίεσ 

προκαλοφνται από μικροοργανιςμοφσ ευαίςκθτουσ ςτο ςυνδυαςμό 

ςτρεπτομυκίνθσ-πενικιλλίνθσ όπωσ: πνευμονία βρογχοπνευμονία, 

ακτινομφκωςθ, ςθψαιμία, ερυκρά, λεπτοςπείρωςθ, λιςτερίωςθ, κακϊσ και 

για τθν αντιμετϊπιςθ δευτερογενϊν λοιμϊξεων οι οποίεσ ακολουκοφν 



λοιμϊξεισ οφειλόμενεσ ςε ιοφσ. Επίςθσ ενδείκνυται για τθ ςυμπτωματικι 

κεραπεία ςε ςφνκετεσ λοιμϊξεισ όπου δεν είναι δυνατι διαφορικι 

διάγνωςθ. 

3. Αντενδείξεισ  

Να μθ χορθγείται ςε ηϊα ευαίςκθτα ςτισ πενικιλλίνεσ ι τθ ςτρεπτομυκίνθ. 

Αντενδείκνυται θ ενδοφλζβια χοριγθςθ γιατί μπορεί να προκαλζςιε ιςχυρό 

αναφυλακτικόshock ι κρομβοφλεβίτιδα. Επίςθσ είναι δυνατόν να 

παρατθρθκοφν φαινόμενα ωτοτοξικότθτασ και νεφροτοξικότθτασ. 

Το ILCOCILLIN ® PS αντενδείκνυται για χριςθ ςτα πτθνά. 

1.  

1. Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ  

Είναι δυνατόν να παρουςιαςτοφν αλλεργικζσ αντιδράςεισ οι οποίεσ 

ελζγχονται με τθ χριςθ αντιϊςταμινικϊν και επινεφρίνθσ. 

2. Ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ κατά τθ χοριγθςθ  

Δεν υπάρχουν. 

3. Χοριγθςθ κατά τθν εγκυμοςφνθ και τθ γαλουχία 

4. Αλλθλεπιδράςεισ με άλλα φάρμακα και άλλεσ μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ  

Επειδι υπάρχει ανταγωνιςτικι δράςθ πρζπει να αποφεφγεται ο 

ςυνδυαςμόσ ταυτόχρονθσ χοριγθςθσ με ςουλφοναμίδεσ, χλωραμφαινικόλθ 

και τετρακυκλίνεσ. 

5. Δοςολογία και τρόποσ χοριγθςθσ  

Δοςολογία 

Ίπποι . βοοειδι 
1 ml ανά 20-30 kg βάρουσ 

ςϊματοσ 

Αίγεσ πρόβατα –μόςχοι - 

χοίροι 
1 ml ανά 20-30 kg “ 

Χοιρίδια - ςκφλοι 1 ml ανά 10-20 kg “ 

γάτεσ 0,1 ml ανά 1-2 kg “ 

9. Σρόποσ και οδόσ χοριγθςθσ  

Το ενζςιμο εναιϊρθμα ILCOCILLIN ® PS πρζπει να χορθγείται με ενδομυϊκι ι υποδόρια 

ζνεςθ, λαμβάνονταισ φυςιολογικά μζτρα αςθψίασ. 

10. Ανακινείςτε καλά το φιαλίδιο πριν από τθ χριςθ. 

11. Η χοριγθςθ γίνεται κάκε 24 ϊρεσ και θ διάρκεια κεραπείασ δεν πρζπει να υπερβαίνει 

τισ 4 θμζρεσ. 

1.  

1. Τπερδοςολογία  

Πρζπει να αποφεφγεται θ υπερδοςολογία. 



2. Χρόνοσ αναμονισ  

Κρζασ : 28 θμζρεσ μετά τθν τελευταία χοριγθςθ.  

Γάλα : 3 θμζρεσ μετά από τθν τελευταία ζνεςθ του φαρμάκου. 

3. Eιδικζσ προφυλάξεισ που πρζπει να λαμβάνονται για το άτομο που 

χορθγεί το προϊόν ςτα ηϊα.  

Άτομα ευαίςκθτα ςτθν πενικιλλίνθ ι τθ ςτρεπτομυκίνθ να αποφεφγουν τθν 

επαφι με το προϊόν.  

 

 

Φαρμακευτικζσ πλθροφορίεσ 

1.  

1. Αςυμβατότθτεσ  

Η προκαϊνικιπενικιλλίνθ είναι αςφμβατθ με διαλφματα γλυκόηθσ – 

δεξτρόηθσ. 

2. Διάρκεια ηωισ (όπου απαιτείται – μετά το άνοιγμα του περιζκτθ ι μετά 

τθν αναςφςταςθ)  

Η διάρκεια ηωισ του προϊόντοσ είναι 2 χρόνια. 

3. Ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ διατιρθςθσ του προϊόντοσ  

Το προϊόν πρζπει να φυλάςςεται ςε ςκοτεινό και δροςερό μζροσ, ςε 

κερμοκραςία μικρότερθ των 25 ο C .  

Να αποφεφγεται θ ζκκεςθ ςε πολφ υψθλζσ ι πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ.  

 

Να φυλάςςεται ςε αςφαλζσ μζροσ μακριά από τα παιδιά. 

4. Φφςθ και περιεχόμενο του περιζκτθ  

Το προϊόν ςυςκευάηεται ςε φιαλίδια των 100 ml . 

5. Όνομα και διεφκυνςθ του κατόχου τθσ Άδειασ Κυκλοφορίασ του 

Προϊόντοσ  

Προϊόν PremierShukuroglouHellas A. Ε . 

Υπεφκυνοσ Κυκλοφορίασ γαι τθν Ελλάδα 

PremierShukuroglouHellas A. Ε .  

Λεωφ . Μεςογείων 198  

155 61 Χολαργόσ 

20. Ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ για τθν απόρριψθ του αχρθςιμοποίθτου προϊόντοσ ι των 

υλικϊν ςυςκευαςίασ  

Δεν υπάρχουν. 

 

Αρικμόσ Άδειασ Κυκλοφορίασ :  

 

Ημερομθνία ζγκριςθσ τθσ Περίλθψθσ Χαρακτθριςτικϊν του Προϊόντοσ :  

 

Σρόποσ χοριγθςθσ του κτθνιατρικοφ φαρμακευτικοφ προϊόντοσ ςτουσ ιδιοκτιτεσ των 



ηϊων : 

Να χορθγείται μόνο με κτθνιατρικι ςυνταγι. 

 


