
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

ILCOCILLIN PS 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Δραστικό (ά) συστατικό (ά)  
Procaine penicillin G                       200.000 IU / 1 ml  

Dihydrostreptomycin  sulfate                 250 mg / 1 ml  

 

Έκδοχα 

Βλ. Πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 
Ενέσιμο εναιώρημα  

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1. Είδη ζώων 

 
Βοοειδή  

Πρόβατα  (κρεοπαραγωγά) 

Χοίροι 

Σκύλοι 

Γάτες 

 

4.2. Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 

 
Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση οξείων και χρονίων λοιμώξεων του αναπνευστικού, και 

ουροποιητικού συστήματος , καθώς και του γαστρεντερικού σωλήνα, οι οποίες προκαλούνται 

από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στο συνδυασμό πενικιλλίνης- στρεπτομυκίνης όπως: 

πνευμονία, βρογχοπνευμονία, ακτινομύκωση, σηψαιμία, ερυθρά, λεπτοσπείρωση, 

λιστερίωση, καθώς και για την αντιμετώπιση δευτερογενών λοιμώξεων οι οποίες ακολουθούν 

λοιμώξεις οφειλόμενες σε ιούς. 

Επίσης ενδείκνυται για τη συμπτωματική θεραπεία σε σύνθετες λοιμώξεις όπου δεν είναι 

δυνατή διαφορική διάγνωση. 

 

4.3. Αντενδείξεις 

 
Να μη χορηγείται σε ζώα ευαίσθητα στις πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες ή αμινογλυκοσίδες. 

Αντενδείκνυται η ενδοφλέβια χορήγηση γιατί μπορεί να προκαλέσει ισχυρό αναφυλακτικό 

shock  ή θρομβοφλεβίτιδα.  

 

Το ILCOCILLIN PS αντενδείκνυται για χρήση στα πτηνά. 

 

4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις  για κάθε είδος ζώου 

 
Δεν πρέπει να χορηγείται σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα. 



4.5. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
 

Δεν πρέπει να χορηγείται σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα. 

 

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

φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 

 
Άτομα ευαίσθητα στην πενικιλλίνη , κεφαλοσπορίνη ή αμινογλυκοσίδες να αποφεύγουν την 

επαφή με το προϊόν. 

 

4.6. Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 

 
Είναι δυνατόν να παρουσιαστούν αλλεργικές αντιδράσεις , καθώς και φαινόμενα 

ωτοτοξικότητας και νεφροτοξικότητας. 

 

4.7. Χρήση κατά την κύηση , τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

 
Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί σε ζώα που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή γαλουχία. Δεν 

παρατηρούνται τοξικές επιδράσεις και δεν επηρεάζεται ο αριθμός των εμβρύων. Δεν 

παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε θηλάζοντα ζώα. 

 

4.8. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 

 
Επειδή υπάρχει ανταγωνιστική δράση πρέπει να αποφεύγεται ο συνδυασμός ταυτόχρονης  

χορήγησης με σουλφοναμίδες και τετρακυκλίνες. 

 

4.9. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 
Δοσολογία 

 

Βοοειδή 1 ml  ανά  20-30 kg βάρους σώματος  

Πρόβατα κρεοπαραγωγά - χοίροι 1 ml  ανά  20-30 kg           “ 

Σκύλοι 1 ml  ανά   10-20 kg           “ 

Γάτες 0,1ml ανά   1-2 kg               “ 

 

Τρόπος και οδός χορήγησης 

Το ενέσιμο εναιώρημα ILCOCILLINPS πρέπει να χορηγείται με ενδομυϊκή ή υποδόρια 

ένεση, λαμβάνονταις μέτρα ασηψίας. 

Ανακινείστε καλά το φιαλίδιο πριν από τη χρήση. 

Η χορήγηση γίνεται κάθε 24 ώρες και η διάρκεια θεραπείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 

ημέρες. 

 

4.10. Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα) εάν είναι 

απαραίτητα 

 
Πρέπει να αποφεύγεται η υπερδοσολογία. 

 

 

 



4.11. Χρόνος (οι) αναμονής 

 

Κρέας  και εδώδιμοι ιστοί –  

βοοειδών, προβάτων (κρεοπαραγωγής)  και χοίρων : 28 ημέρες 

 

Γάλα αγελάδος – (μετά από ενδομυϊκή χορήγηση) : 5,5  ημέρες . 

                              (μετά από υποδόρια  χορήγηση) : 7,5  ημέρες . 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ   <ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ > ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 
 

Η προκαϊνούχος  πενικιλλίνη ανήκει στις περιορισμένου φάσματος ευαίσθητες στις β-

λακταμάσες.Το φάσμα της περιλαμβάνει αερόβια Gram (+) βακτήρια και εκτός ολίγων 

εξαιρέσεων (Haemophilus, Neisseria spp. και στελέχη Bacteroides) είναι αδρανής στα   

Gram (-) βακτήρια.  

Το φάσμα δράσης της προκαϊνούχου πενικιλλίνης περιλαμβάνει Gram (+) cocci, Streptococci, 

Staphylococci  ευαίσθητους στις πενικιλλινάσες, καθώς και Corynebacterium pyogenes, 

Clostridia spp, Erysipelothrix rhusiopathiae, Actinomyces ovis, Leptospira canicola, Bacillus 

anthracis, Fusiformis nodosus  και Nocardia spp. 

Η διϋδροστρεπτομυκίνη είναι δραστική έναντι ενός μεγάλου αριθμού Gram (-) 

μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Escherichia coli. Klebsiella spp, Proteus spp, 

Enterobacter spp, Brucella spp, Salmonella spp. 

 

Ο συνδυασμός στρεπτομυκίνης και πενικιλλίνης εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα 

αντιβακτηριακής δράσης. 

Η δράση του φαρμάκου οφείλεται στην αναστολή της βιοσύνθεσης του βακτηριακού 

τοιχώματος στο αναπτυσσόμενο βακτηρίδιο (στάδιο πολλαπλασιασμού) . Η προκαϊνούχος 

πενικιλλίνη αναστέλει τη δράση των ενζύμων που καταλύουν την ένωση των πολυμερών 

μονάδων του γλυκοπεπτιδίου που δημιουργούν το κυτταρικό τοίχωμα. Η βακτηριοκτόνος 

δράση είναι άμεση. Αρχίζει 30-60 λεπτά από την ένεση. 

 

H διϋδροστρεπτομυκίνη συνδέεται με τους υποδοχείς της 30 S υπομονάδας του 

βακτηριακού ριβοσώματος. Έχει βακτηριοστατική δράση παρεμβαίνοντας στην 

αποκωδικοποίηση του γενετικού κώδικα των ριβονουκλεϊνικών οξέων.  Οι 

αμινογλυκοσίδες έχουν συνεργειακή δράση με τα αντιβιοτικά της β-λακτάμης. 

 

5.2. Φαρμακοκινητικά στοιχεία 

 
Η προκαϊνούχος πενικιλλίνη απορροφάται γρήγορα από το σημείο της  ένεσης και οι 

μέγιστες; συγκεντρώσεις στο πλάσμα του αίματος είναι 1-2 μg/ml για τα πρόβατα και τους 

χοίρους και 0,5 μg/ml για τα βοοειδή και επιτυγχάνονται μέσα σε δύο ώρες από τη χορήγηση 

του φαρμάκου. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της πενικιλλίνης είναι 2 ώρες για τα πρόβατα και 

τους χοίρους και 5 ώρες για τα βοοειδή. 

 

Η διϋδροστρεπτομυκίνη παρουσιάζει παρόμοια απορρόφηση, με υψηλότερες συγκεντρώσεις 

στο πλάσμα του αίματος των προβάτων, των χοίρων κα των βοοειδών (23 μg/ml) . Ο χρόνος 

ημίσειας ζωής της είναι 2 ώρες. 

 

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

6.1. Κατάλογος εκδόχων 



Sodium citrate dihydrate 

Polyvidone K25 

Methylparaben E218 

Sodium formaldehyde sulfoxylate 

Procaine hydrochloride 

Lecithin  

Water for injection 

 

6.2. Ασυμβατότητες 

 
Η προκαϊνούχος πενικιλλίνη είναι ασύμβατη με διαλύματα γλυκόζης – δεξτρόζης. 

 

6.3. Διάρκεια ζωής 

 
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 2 χρόνια. 

Μετά το άνοιγμα του φιαλιδίου να φυλάσσεται  για 4 εβδομάδες  

 

6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

 

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε σκοτεινό και δροσερό μέρος, σε θερμοκρασία 

μικρότερη των 25ο C. 

Να αποφεύγεται η έκθεση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 

 

Να φυλάσσεται  σε ασφαλές μέρος που δεν βλέπουν και δεν φτάνουν τα παιδιά. 

 

6.5. Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 

 
Το προϊόν συσκευάζεται σε φιαλίδια των 100 ml.  

 

6.6. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού 

φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση 

του προϊόντος, αν υπάρχουν 

 
Δεν υπάρχουν. 

 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Κάτοχος και Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα 
Premier Shukuroglou Hellas A.Ε. 

Αγαμέμνονος 5 

155 61 Χολαργός 

Τηλ.: 210 65 38 061 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : 629/5-1-2006 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ : 
5-1-2006 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Οκτώβριος 2012 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ , ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ/ Ή ΧΡΗΣΗΣ 
 

Να χορηγείται μόνο με κτηνιατρική συνταγή. 


