
 

 

MARBOCYL 2 % 
ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους 

 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε ml περιέχει:  
 
∆ραστικό συστατικό: 
Marbofloxacin  20,0mg 
 
Έκδοχα: 
Disodium edetate..................0,1mg 
Thioglycerol 0,5mg 
Metacresol 2,0mg 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Βοοειδή 
Μόσχοι (περίοδος προµηρυκασµού και µηρυκασµού) 
Θεραπεία λοιµώξεων του αναπνευστικού συστήµατος που οφείλονται σε ευαίσθητα 
στελέχη Pasteurella multocida, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica και 
Mycoplasma bovis. 
Χοίροι 
Θεραπεία λοιµώξεων του αναπνευστικού συστήµατος που οφείλονται σε ευαίσθητα 
στελέχη Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae και 
Pasteurella multocida. 
 
Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν να χρησιµοποιείται µόνο κατόπιν 
αντιβιογράµµατος. 
 
 
ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Βακτηριακές λοιµώξεις µε αντοχή σε άλλες φθοροκινολόνες (διασταυρούµενη 
αντοχή). 
Να µη χρησιµοποιείται σε ζώα µε γνωστή υπερευαισθησία στη µαρβοφλοξακίνη ή 
άλλη κινολόνη. 
 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Η χορήγηση µέσω της υποδόριας και ενδοµυϊκής οδού µπορεί να προκαλέσει 
παροδικό οίδηµα. Η χορήγηση µέσω της ενδοµυϊκής οδού µπορεί να προκαλέσει 
επώδυνη αντίδραση και φλεγµονώδεις αλλοιώσεις στο σηµείο της ένεσης. Οι 
φλεγµονώδεις αλλοιώσεις διαρκούν 6 ηµέρες στους χοίρους και 12 ηµέρες στους 
µόσχους. 
 



 

 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύµητη ενέργεια ή άλλη ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλείσθε να 
ενηµερώσετε τον κτηνίατρό σας. 
 
 
ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ 
 
Βοοειδή και παχυνόµενοι χοίροι. 
 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Μόσχοι (περίοδος προµηρυκασµού και µηρυκασµού) 
Η συνιστώµενη δόση είναι 2 mg/kg σ. β. / ηµέρα (1 ml/10 kg σ. β.) µε µια καθηµερινή 
υποδόρια ή ενδοµυική ένεση για 3-5 ηµέρες.  Η πρώτη ένεση µπορεί να γίνει και 
ενδοφλέβια. 
 
Χοίροι 
Θεραπεία αναπνευστικών παθήσεων: Η συνιστώµενη δόση είναι 2 mg/kg σ. β. (1 
ml/10 kg σ. β.) µε µια καθηµερινή ενδοµυική ένεση για 3-5 ηµέρες.  
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 
Καµία. 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Μόσχοι (περίοδος προµηρυκασµού και µηρυκασµού) 
Κρέας και εδώδιµοι ιστοί: 6 ηµέρες 
 
Χοίροι 
Κρέας και εδώδιµοι ιστοί: 4 ηµέρες 
 
Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν δεν είναι εγκεκριµένο για χρήση σε 
γαλακτοπαραγωγά ζώα των οποίων το γάλα προορίζεται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο. 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη. 
∆ιάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ηµέρες. 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη χρήση σε ζώα 



 

 

Οι φθοροκινολόνες είναι συνετό να φυλάσσονται ως εφεδρεία για τη θεραπεία 
κλινικών καταστάσεων που έχουν ή αναµένεται να έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση σε 
άλλες οµάδες αντιβιοτικών. 
Όπου είναι δυνατό η χρήση των φθοροκινολονών θα πρέπει να βασίζεται σε 
δοκιµασία ευαισθησίας και να λαµβάνονται υπόψη επίσηµες και τοπικές 
αντιµικροβιακές πολιτικές πριν τη χρήση του προϊόντος. 
Κάθε χρήση του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος που αποκλίνει από τις 
οδηγίες που παρέχονται στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 
ενδέχεται να αυξήσει τη διάδοση βακτηρίων ανθεκτικών στις φθοροκινολόνες και να 
µειώσει την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µε άλλες κινολόνες λόγω της 
πιθανής διασταυρούµενης αντοχής.  
 
Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία 
Μελέτες σε πειραµατόζωα (αρουραίοι, κουνέλια) δεν έδειξαν τερατογένεση, 
εµβρυοτοξικότητα ή κάποια άλλη µητρική τοξικότητα της µαρβοφλοξακίνης. 
Να χρησιµοποιείται το προϊόν µόνο σύµφωνα µε την εκτίµηση του υπεύθυνου 
κτηνιάτρου για τη σχέση ωφέλεια / κίνδυνος. 
Βλέπετε επίσης την παράγραφο «Χρόνος Αναµονής». 
 
Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα, εάν είναι 
απαραίτητα) 
∆εν παρατηρήθηκε κάποιο σύµπτωµα υπερδοσολογίας µετά από χορήγηση δόσης 
3πλάσιας της συνιστώµενης. Η υπερδοσολογία ενδεχοµένως να προκαλέσει 
ανεπιθύµητες ενέργειες, όπως οξείες νευρολογικές διαταραχές, οι οποίες θα πρέπει 
να αντιµετωπίζονται συµπτωµατικά. 
 
Ασυµβατότητες 
Να µην αναµιγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα  
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  
 
Κάθε µη χρησιµοποιηθέν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ή µη χρησιµοποιηθέντα 
υπολείµµατά του πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες απαιτήσεις. 
 
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
Η µαρβοφλοξακίνη, ένα συνθετικό βακτηριοκτόνο αντιµικροβιακό της οµάδας των 
φθοροκινολονών, δρα αναστέλλοντας τη DNA-γυράση. Έχει ευρύ φάσµα δράσης 
έναντι βακτηρίων θετικών κατά Gram (κυρίως Staphylococci) και βακτηρίων 
αρνητικών κατά Gram (Escherichia coli, Pasteurella multocida, Pasteurella 
haemolytica και Actinobacillus pleuropneumoniae) καθώς και µυκοπλασµάτων 
(Mycoplasma bovis, Mycoplasma hyopneumoniae). 
Μπορεί να σηµειωθεί ανθεκτικότητα στο στρεπτόκοκκο. 



 

 

 
Φαρµακοκινητικά στοιχεία 
Μετά από υποδόρια ή ενδοµυϊκή χορήγηση της συνιστώµενης δόσης των 2 mg/kg σ. 
β. σε βοοειδή και χοίρους, η µαρβοφλοξακίνη απορροφάται ταχέως και φθάνει τη 
µέγιστη συγκέντρωση των 1,5 µg/ml στο πλάσµα του αίµατος σε λιγότερο από 1 
ώρα. 
Η βιοδιαθεσιµότητά της προσεγγίζει το 100%. 
Η µαρβοφλοξακίνη συνδέεται σε µικρό βαθµό µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος 
(λιγότερο από 10% στο χοίρο και 30% στα βοοειδή), κατανέµεται ευρέως στους 
ιστούς και στους περισσότερους απ’ αυτούς (ήπαρ, νεφροί, δέρµα, πνεύµονες, 
µήτρα) οι συγκεντρώσεις είναι υψηλότερες από τις συγκεντρώσεις στο πλάσµα του 
αίµατος. 
Η µαρβοφλοξακίνη αποβάλλεται αργά στους µόσχους πριν την έναρξη της 
λειτουργίας της µεγάλης κοιλίας (t1/2 = 5-9 ώρες) και στο χοίρο (t1/2 = 8-10 ώρες), 
αλλά ταχύτερα στα βοοειδή που µηρυκάζουν (t1/2 = 4-7 ώρες),  κυρίως στην ενεργό 
µορφή µε το ούρο και τα κόπρανα. 


