
ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΚΩΝ ΧΡΗΗ 

Meloxidyl5 mg/ml ενζςιμο διάλυμα για ςκφλουσ, γάτεσ 

10 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 

Κάτοχοστθσάδειασκυκλοφορίασ 

Ceva Santé Animale - 10 avenue de la Ballastière - 33500 Libourne– FRANCE 

 

Παραγωγόσ υπεφκυνοσ για τθν αποδζςμευςθ των παρτίδων 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED – Sage House - 319 Pinner Road – Harrow – Middlesex HA1  

4HF – UK 

 

2.  ΟΝΟΜΑΚΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΚΑΣΡΚΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΚΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

Meloxidyl5 mg/ml ενζςιμο διάλυμα για ςκφλουσ, γάτεσ 

Meloxicam 

 

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

Μελοξικάμθ 5 mg/ml 

Ζκδοχα: Αικανόλθ 150mg/ml 

Διαυγζσ, κίτρινο διάλυμα. 

 

4.  ΕΝΔΕΚΞΗ (ΕΚ) 

κφλοι: 

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

μυοςκελετικζσδιαταραχζσ. Μείωςθ του μετεγχειρθτικοφ πόνου και τθσ φλεγμονισ που 

ακολουκεί τισ ορκοπεδικζσεπεμβάςεισ και τισ επεμβάςεισ ςτουσ μαλακοφσ ιςτοφσ.  

 

Γάτεσ:  

Μείωςθ του μετεγχειρθτικοφ πόνου μετά από ωοκθκυςτερεκτομι και δευτερεφουςεσ 

επεμβάςεισςτουσ μαλακοφσ ιςτοφσ.  

 

5.  ΑΝΣΕΝΔΕΚΞΕΚ 

Να µθ χρθςιμοποιείται ςε ζγκυα ηϊα ι ςε ηϊα που γαλουχοφν.  

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

μειωμζνθθπατικι, καρδιακι ι νεφρικι λειτουργία και αιμορραγικζσ διαταραχζσ.  

Να µθ χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ υπερευαιςκθςίασ ςτθ δραςτικι ουςία ι ςε κάποιο 

από τα ζκδοχα. 

Να µθ χορθγείται ςε ηϊα θλικίασ μικρότερθσ των 6 εβδομάδων και ςε γάτεσ ςωματικοφ 

βάρουσ μικρότερου των 2 κιλϊν.  

 

 



6.  ΑΝΕΠΚΙΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΚΕ 

Τυπικζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ των ΜΣΑΦ, όπωσ απϊλεια τθσ όρεξθσ, ζμετοσ, διάρροια, 

ίχνθ αίµατοσ ςτα κόπρανα, απάκεια και νεφρικι ανεπάρκεια ζχουν αναφερκεί ςποραδικά. 

Στουσ ςκφλουσ, αυτζσ οι ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ ςυµβαίνουν γενικά τθν πρϊτθ εβδοµάδα 

τθσ κεραπείασ και είναι, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, παροδικζσ και παρζρχονται µετά 

τθ διακοπι τθσ κεραπείασ, αλλά ςε πολφ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ µπορεί να είναι ςοβαρζσ ι 

κανατθφόρεσ. 

Σε πολφ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να ςυμβοφν αναφυλακτικζσ αντιδράςεισ και κα 

πρζπει να αντιμετωπίηονται ςυμπτωματικά.  

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 και γάτεσ. 

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

Δοςολογία για κάκε είδοσ ηώου  

Σκφλοι:Εφάπαξ χοριγθςθ 0,2 mgµελοξικάµθσ/kgςωματικοφ βάρουσ (δθλ. 0,4 ml/10 kg 

ςωματικοφ βάρουσ).  

Γάτεσ:Εφάπαξ χοριγθςθ 0,3 mgµελοξικάµθσ/kgςωματικοφ βάρουσ (δθλ. 0,06 ml/kg 

ςωματικοφ βάρουσ). 

 

Σρόποσ και οδόσ χοριγθςθσ  

Σκφλοι:  

Μυοςκελετικζσ διαταραχζσ: Εφάπαξ υποδόρια ζνεςθ.  

Το Meloxidyl 1,5 mg/ml πόςιμο εναιϊρθμα για ςκφλουσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ κεραπείασ ςτθ δόςθ των 0,1 mgµελοξικάµθσ/kgςωµατικοφ βάρουσ, 24 ϊρεσ 

μετά τθ χοριγθςθτθσ ζνεςθσ. 

Μείωςθ του μετεγχειρθτικοφ πόνου (για περίοδο άνω των 24 ωρϊν): Εφάπαξ ενδοφλζβια ι 

υποδόρια ζνεςθ πριν τθ χειρουργικι επζμβαςθ, για παράδειγμα κατά τθ ςτιγμι ειςαγωγισ 

τθσ αναιςκθςίασ. 

 

Γάτεσ: 

Μείωςθ του μετεγχειρθτικοφ πόνου μετά από ωοκθκυςτερεκτομι και δευτερεφουςεσ 

επεμβάςεισ ςτουσ μαλακοφσ ιςτοφσ: Εφάπαξ υποδόρια ζνεςθ πριν τθ χειρουργικι 

επζμβαςθ, για παράδειγμα κατάτθ ςτιγμι ειςαγωγισ τθσ αναιςκθςίασ.  

Να αποφεφγεται θ επιμόλυνςθ κατά τθ χριςθ.  

 

9.  ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ 

Θα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςε ότι αφορά τθν ακριβι χοριγθςθ τθσ δόςθσ.  

10.  ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΗ 

Δεν ιςχφει. 

 



11.  ΕΚΔΚΚΕ ΤΝΙΗΚΕ ΔΚΑΣΗΡΗΗ 

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

Να μθ φυλάςςεται ςε κερμοκραςία μεγαλφτερθ των 25º C.  

Να µθ χρθςιμοποιείται μετά τθν θμερομθνία λιξθσ που αναγράφεται ςτο κουτί και το 

φιαλίδιο.  

Διάρκεια ηωισ μετά το πρϊτο άνοιγμα τθσ ςτοιχειϊδουσ ςυςκευαςίασ: 28 θμζρεσ.  

 

12.  ΕΚΔΚΚΗ (Ε) ΠΡΟΕΚΔΟΠΟΚΗΗ (ΕΚ) 

Για τθ μείωςθ του μετεγχειρθτικοφ πόνου ςτισ γάτεσ, θ αςφάλεια του προϊόντοσ ζχει 

τεκμθριωκείμόνο μετά από αναιςκθςία με κειοπεντάλθ / αλοκάνιο.  

Κδιαίτερεσ προφυλάξεισ κατά τθ χριςθ ςε ηώα 

Εάν παρατθρθκοφν ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ, κα πρζπει να διακοπεί θ κεραπεία και να 

ηθτθκεί θςυμβουλι κτθνιάτρου.  

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

υπάρχει ενδεχόμενοσ κίνδυνοσ αυξθμζνθστοξίκωςθσ των νεφρϊν. 

Δεν κα πρζπει να χορθγείται ςτισ γάτεσ οποιαδιποτε επακόλουκθ κεραπεία από το ςτόμα 

με μελοξικάμθ ι άλλα μθ ςτεροειδι αντιφλεγμονϊδθ φάρμακα (ΜΣΑΦ), κακϊσ δεν ζχουν 

κακιερωκεί τα κατάλλθλα δαςολογικά ςχιματα για τζτοιου είδουσ επακόλουκεσ κεραπείεσ.  

 

Κδιαίτερεσ προφυλάξεισ που πρζπει να λαμβάνονται από το άτοµο που χορθγεί το 

φαρμακευτικόπροϊόν ςε ηώα  

Η από ατφχθμα ζνεςθ του φαρμακευτικοφ προϊόντοσ ςτο άτομο που το χορθγεί ςτο ηϊο, 

μπορεί ναπροκαλζςει πόνο. 

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

αυτό το κτθνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.  

Σε περίπτωςθ τυχαίου τρυπιματοσ με τθ βελόνθ τθσ ςφριγγασ που περιζχει το 

φαρμακευτικό προϊόν,να αναηθτιςετε αμζςωσ ιατρικι βοικεια και να επιδείξετε ςτον 

ιατρό το φφλλο οδθγιϊν χριςθσ ι τθνετικζτα του φαρμάκου.  

 

Χριςθ κατά τθν κφθςθ και γαλουχία  

Βλζπετε κεφάλαιο «Αντενδείξεισ». 

Αλλθλεπιδράςεισ 

Άλλα ΜΣΑΦ, διουρθτικά, αντιπθκτικά, αµινογλυκοςιδικά αντιβιοτικά και ουςίεσ µε υψθλό 

βακμό ςφνδεςθσ με τισ πρωτεΐνεσ μπορεί να ανταγωνίηονται ςτθ ςφνδεςθ και να οδθγοφν 

ζτςι ςε τοξικζσ αντιδράςεισ. Το Meloxidylδεν πρζπει να χορθγείται µε άλλα ΜΣΑΦ ι 

γλυκοκορτικοςτεροειδι.  

Η ταυτόχρονθ χοριγθςθ πικανϊν νεφροτοξικϊν φαρμάκων κα πρζπει να αποφεφγεται.  

Σε ηϊα που διατρζχουν κίνδυνο από τθ χοριγθςθ αναιςκθςίασ (π.χ. υπεριλικα ηϊα), κα 

πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ υποδόρια ι ενδοφλζβια χοριγθςθ υγρϊν κατά τθ διάρκεια 

τθσ αναιςκθςίασ. Ηταυτόχρονθ χοριγθςθ αναιςκθςίασ και ΜΣΑΦ δεν αποκλείει τον 

κίνδυνο διαταραχϊν τθσ νεφρικισ λειτουργίασ. 

Προθγθκείςα κεραπεία µε αντιφλεγµονϊδεισ ουςίεσ μπορεί να οδθγιςει ςε επιπρόςκετεσ 

ιεπαυξθμζνεσανεπικφμθτεσ ενζργειεσ και κατά ςυνζπεια κα πρζπει να διακόπτεται θ 

χοριγθςι τουσ για ζνα χρονικό διάςτθμα, τουλάχιςτον 24ων ωρϊν, πριν από τθν ζναρξθ 



τθσ κεραπείασ. Παρόλααυτά, θ χρονικι περίοδοσ από τθν προθγοφμενθ κεραπεία μζχρι τθν 

ζναρξθ τθσ νζασ κεραπείασ καεξαρτθκεί από τισ φαρµακοκινθτικζσ ιδιότθτεσ των 

φαρμάκων που είχαν χρθςιμοποιθκείπροθγουμζνωσ.  

 

Τπερδοςολογία 

Σε περίπτωςθ υπερδοςολογίασ πρζπει να χορθγθκεί ςυµπτωµατικι κεραπεία.  

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 χρθςιµοποιθκζντα 

υπολείμματάτου πρζπει να απορρίπτονται ςφμφωνα µε τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία.  

14.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΣΗ ΣΕΛΕΤΣΑΚΑ ΕΓΚΡΚΗ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΚΩΝ ΧΡΗΗ 

Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για το εν λόγω κτθνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίκενται 

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

15.  ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ 

Συςκευαςία: 

Χάρτινο κουτί που περιζχει 1 φιαλίδιο 10 ml. 


