
ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΚΩΝ ΧΡΗΗ 

Meloxidyl1,5 mg/mlπόςιµοεναιϊρθµα για ςκφλουσ 

10, 32 & 100 ml 

 

1.  ΟΝΟΜΑ ΚΑΚ ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΟΤ ΣΗ ΑΔΕΚΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΟΤ ΣΗ 

ΑΔΕΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤ ΕΚΝΑΚ ΤΠΕΤΙΤΝΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ ΠΑΡΣΚΔΩΝ ΣΟΝ ΕΟΧ, 

ΕΦΟΟΝ ΕΚΝΑΚ ΔΚΑΦΟΡΕΣΚΚΟΚ 

Κάτοχοσ τησ άδειασ κυκλοφορίασ 

Ceva Santé Animale 

10 avenue de la Ballastiere 

33500 Libourne 

FRANCE 

 

Παραγωγόσ υπεφθυνοσ για την αποδζςμευςη των παρτίδων 

Ceva Santé Animale 

Z.I. Tres le Bois 

22600 Loudeac 

FRANCE 

 

VETEM SpA 

Lungomare Pirandello, 8  

92014 PortoEmpedocle (AG)  

ITALY 

 

2.  ΟΝΟΜΑΚΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΚΑΣΡΚΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΚΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

Meloxidyl1,5 mg/mlπόςιµοεναιϊρθµα για ςκφλουσ.  

 

3.  ΤΝΙΕΗ Ε ΔΡΑΣΚΚΟ (Α) ΤΣΑΣΚΚΟ (Α) ΚΑΚ ΑΛΛΕ ΟΤΚΕ 

Κάκε mlπεριζχει 1,5 mgmeloxicam 

2 mgsodiumbenzoate 

 

4.  ΕΝΔΕΚΞΗ (ΕΚ) 

Καταπράυνςθ τθσ φλεγµονισ και του πόνου, τόςο ςτισ οξείεσ όςο και ςτισ χρόνιεσ µυοςκελετικζσ 

πακιςεισ ςε ςκφλουσ.  

5.  ΑΝΣΕΝΔΕΚΞΕΚ  

Να µθ χρθςιµοποιείται ςε ζγκυα ηϊα ι ςε ηϊα που παράγουν γάλα.  

Να µθ χορθγείται ςε ηϊα µε γαςτρεντερικά προβλιµατα, όπωσ ερεκιςµόσ και αιµορραγία, 

µειωµζνθθπατικι, καρδιακι ι νεφρικι λειτουργία και αιµορραγικζσ διαταραχζσ.  

Να µθ χθςιµοποιείται ςε περίπτωςθ υπερευαιςκθςίασ ςτθ δραςτικι ουςία ι ςε κάποιο από τα  

ζκδοχα. 

Δεν πρζπει να χορθγείται ςε ςκφλουσ θλικίασ μικρότερθσ των 6 εβδοµάδων.  

 

6.  ΑΝΕΠΚΙΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΚΕ 



Τυπικζσ παρενζργειεσ των ΜΣΑΦ, όπωσ θ απϊλεια τθσ όρεξθσ, ο ζµετοσ, θ διάρροια, ίχνθ 

αίµατοσςτα κόπρανα και απάκεια, ζχουν αναφερκεί ςποραδικά. Αυτζσ οι ανεπικφµθτεσ ενζργειεσ 

ςυµβαίνουνµζςα ςτθν πρϊτθ εβδοµάδα τθσ κεραπείασ και είναι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

παροδικζσ καιπαρζρχονται µετά τθ διακοπι τθσ κεραπείασ, αλλά ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ µπορεί να 

είναι ςοβαρζσ ι κανατθφόρεσ. 

Εάν παρατθριςετε οποιαδιποτε ςοβαρι ι άλλθ ανεπικφµθτθ ενζργεια που δεν αναφζρεται ςτο 

παρόν φφλλο οδθγιϊν χριςθσ, παρακαλείςκε να ενθµερϊςετε ςχετικϊσ τον κτθνίατρό ςασ. 

7.  ΕΚΔΗ ΖΩΩΝ 

Σκφλοι 

8.  ΔΟΟΛΟΓΚΑ ΓΚΑ ΚΑΙΕ ΕΚΔΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΚ ΟΔΟ (ΟΚ) ΧΟΡΗΓΗΗ 

Από ςτόματοσ χοριγθςθ.  

Ανακινείςτε καλά πριν από τθ χριςθ. Χορθγείται αναμεμειγμζνο ςτθν τροφι.  

 

Αρχικι κεραπεία είναι µια εφάπαξ δόςθ των 0,2 mgµελοξικάµθσ/kgςωµατικοφ βάρουσ κατά τθν  

πρϊτθ θµζρα. Η κεραπεία από το ςτόµα πρζπει να ςυνεχίηεται κακθµερινά (µε µεςοδιαςτιµατα 24  

ωρϊν) ςτθ ςυντθρθτικι δόςθ των 0,1 mgµελοξικάµθσ/kgςωµατικοφ βάρουσ  

 

Το εναιϊρθμα μπορεί να χορθγθκεί χρθςιμοποιϊντασ τισ δοςομετρικζσ ςφριγγεσ που παρζχονται µε  

κάκε ςυςκευαςία. Η ςφριγγα προςαρμόηεται ςτθ φιάλθ και ζχει κλίμακα βακμολογθμζνθ κατά kg 

ςωματικοφ βάρουσ, θ οποία αντιςτοιχεί ςτθ δόςθ ςυντιρθςθσ (δθλαδι 0,1 mg µελοξικάµθσ /kg 

ςωματικοφ βάρουσ).  

Ζτςι, κατά τθν πρϊτθ θμζρα κα απαιτθκεί διπλάςια δόςθ απ' εκείνθ τθσ δόςθσ ςυντιρθςθσ.  

Διαδικαςία χοριγθςθσ µε χριςθ δοςοµετρικισ ςφριγγασ:  

 

 

 

φρ 

 

 

 

 

 

 

Συνικωσ παρατθρείται βελτίωςθ ςε 3 - 4 θμζρεσ. Η κεραπεία πρζπει να διακόπτεται μετά από 10 

θμζρεσ το πολφ, εάν δεν παρατθρθκεί εμφανισβελτίωςθ τθσ κλινικισ εικόνασ.  

Αποφεφγετε τθν ειςαγωγι μόλυνςθσ κατά τθ χριςθ. Χρθςιμοποιείςτε τισ δοςομετρικζσ ςφριγγεσ που 

παρζχονται με κάκε ςυςκευαςία μόνο γι’ αυτό το προϊόν.  

Ανακινιςτε 

καλά τθ φιάλθ 

Πιζςτε προσ τα 

κάτω και 

ξεβιδϊςτε το 

πϊμα. 

Προςαρμόςτε 

τθ δοςομετρικι 

ςφριγγα ςτθ 

φιάλθ πιζηοντασ 

ελαφρά το άκρο 

τθσ πάνω ςτθν 

κορυφι τθσ  

φιάλθσ.Προςαρ

μόςτε τθ 

δοςομετρικι 

ςφριγγα ςτθ 

φιάλθ πιζηοντασ 

ελαφρά το άκρο 

τθσ πάνω ςτθν 

κορυφι τθσ  

φιάλθσ. 

 

 

Στρζψτε τθ 

φιάλθ/ςφριγγα 

ανάποδα.. 

Τραβιξτε το  

ζμβολο μζχρι θ 

μαφρθ γραμμι 

ςτο ζμβολο να 

αντιςτοιχεί ςτο 

βάροσ του 

ςκφλου ςασ ςε 

χιλιόγραμμα.  

 

Επαναφζρατε 

τθ φιάλθ ςτθν 

όρκια κζςθ και 

βγάλτε τθ 

ςφριγγα από τθ 

φιάλθ. 

Πιζηοντασ το 

ζµβολο 

αδειάςτε το 

περιεχόµενο 

τθσ ςφριγγασ 

ςτθν τροφι. 



9.  ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να λαμβάνεται ςε ότι αφορά τθν ακριβι χοριγθςθ τθσ δόςθσ.  

Το εναιϊρθμα μπορεί να χορθγθκεί χρθςιμοποιϊντασ τθ μικρότερθ ςφριγγα για ςκφλουσ ςωματικοφ 

βάρουσ μικρότερου των 7 kg(μια διαβάκμιςθ αντιςτοιχεί ςε 0,5 kgςωματικοφ βάρουσ), ι 

τθμεγαλφτερθ ςφριγγα για ςκφλουσ ςωματικοφ βάρουσ μεγαλφτερου των 7 kg (μια 

διαβάκμιςθαντιςτοιχεί ςε 2,5 kg ςωματικοφ βάρουσ). 

10.  ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΗ 

Δεν απαιτείται. 

11.  ΕΚΔΚΚΕ ΤΝΙΗΚΕ ΔΚΑΣΗΡΗΗ 

Να φυλάςςεται ςε κζςθ, τθν οποία δεν βλζπουν και δεν προςεγγίηουν τα παιδιά.  

Διάρκεια ηωισ ανοιγμζνθσ φιάλθσ: 6 μινεσ.  

Να µθ χρθςιμοποιείται μετά από τθν θμερομθνία λιξθσ που αναγράφεται ςτο κουτί και τθ φιάλθ. 

 

12.  ΕΚΔΚΚΗ (Ε) ΠΡΟΕΚΔΟΠΟΚΗΗ (ΕΚ) 

•  Εάν παρατθρθκοφν παρενζργειεσ, τότε πρζπει να διακοπεί θ κεραπεία και να ηθτθκεί θ ςυμβουλι 

κτθνιάτρου.  

•  Να αποφεφγεται θ χριςθ του ςε αφυδατωμζνα, ολιγοογκαιµικά, ι υποταςικά ηϊα, κακϊσ υπάρχει 

ενδεχόμενοσ κίνδυνοσ αυξθμζνθστοξίκωςθσ των νεφρϊν.  

•  Άλλα ΜΣΑΦ, διουρθτικά, αντιπθκτικά, αµινογλυκοςιδικά αντιβιοτικά και ουςίεσ µε υψθλι 

δζςμευςθ πρωτεϊνϊν μπορεί να ανταγωνίηονται ςτθ δζςµευςθ και να οδθγοφν ζτςι ςε 

τοξικζσαντιδράςεισ. Το Meloxidyl δεν πρζπει να χορθγείται µε άλλα ΜΣΑΦ ι  

γλυκοκορτικοςτεροειδι.  

•  Προθγθκείςα κεραπεία µε αντιφλεγµονϊδεισ ουςίεσ µπορεί να οδθγιςει ςε επιπρόςκετεσ ι 

επαυξθµζνεσανεπικφµθτεσ ενζργειεσ και κατά ςυνζπεια κα πρζπει να διακόπτεται θ χοριγθςι τουσ 

για ζνα χρονικό διάςτθµα, τουλάχιςτον 24ων ωρϊν, πριν από τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ.   

Παρόλα αυτά, θ χρονικι περίοδοσ από τθν προθγοφµενθ κεραπεία µζχρι τθν ζναρξθ τθσ νζασ 

κεραπείασ κα εξαρτθκεί από τισ φαρµακοκινθτικζσ ιδιότθτεσ των φαρµάκων που είχαν 

χρθςιµοποιθκείπροθγουµζνωσ.  
 

•  Άτομα µε διαπιςτωμζνθ υπερευαιςκθςία ςτα ΜΣΑΦ πρζπει να αποφεφγουν τθν επαφι µε το 

κτθνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.  

•  Σε περίπτωςθ τυχαίασ κατάποςθσ να αναηθτιςετε αμζςωσ ιατρικι βοικεια και να επιδείξετε ςτον 

ιατρό το φφλλο οδθγιϊν χριςθσ ι τθν ετικζτα του φαρμάκου.  

Σεπεριπτϊςεισυπερδοςολογίασ πρζπει να ηθτείται ιατρικι ςυμβουλι.  

13. ΕΚΔΚΚΕ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΚ ΑΠΟΡΡΚΨΗ ΕΝΟ ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΗΙΕΝΣΟ ΚΣΗΝΚΑΣΡΚΚΟΤ 

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΚΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Θ ΑΛΛΩΝ ΤΛΚΚΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΕΡΧΟΝΣΑΚ ΑΠΟ ΣΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΪΟΝΣΟ, ΕΑΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ 

 

Κάκε µθ χρθςιµοποιθκζν κτθνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ι µθ χρθςιµοποιθκζνταυπολείµµατά 

του πρζπει να απορρίπτονται ςφµφωνα µε τισ κατά τόπον ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

 

14.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΣΗ ΣΕΛΕΤΣΑΚΑ ΕΓΚΡΚΗ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΚΩΝ ΧΡΗΗ 



Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για το εν λόγω κτθνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίκενται 

ςτονδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu./ 

15.  ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ 

υςκευαςία 

Φιάλθ 10 ml 

Φιάλθ 32 ml 

Φιάλθ 100 ml 

Δφο δοςομετρικζσ ςφριγγεσ παρζχονται με κάκε ςυςκευαςία. 

 

Δυνατό να μθ βρίςκονται ςτθν αγορά όλεσ οι ςυςκευαςίεσ. 


