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8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Η χορήγηση γίνεται ενδομυϊκά. 
Πρόβατα-Αίγες-Χοίροι: 1 ml NEO-AMPIVET ανά 22 kg σωματικού βάρους 
Σκύλος-Γάτα: μέχρι 1 ml NEO-AMPIVET ανά 10 kg σ.β. 
Η θεραπεία δεν πρέπει να ξεπερνά συνολικά τις 5 ημέρες. 
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Πρόβατα-Αίγες: (Κρέας  &  εδώδιμοι ιστοί ): 35 ημέρες  
                             (Γάλα ):                                 48 ώρες 
Χοίροι: (Κρέας & εδώδιμοι ιστοί):                   32 ημέρες 

 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 οC. 
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 20 ημέρες 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
Να μη χορηγείται κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. 
Δεν πρέπει να συνδυάζεται με άλλα αντιβακτηριακά σκευάσματα που περιέχουν σουλφοναμίδες και 
τετρακυκλίνες λόγω ανταγωνιστικής δράσης. 
Σε περίπτωση υπερβολικής δόσης είναι πιθανό να εμφανιστεί νεφροτοξικότητα και ωτοτοξικότητα. 
Συνιστάται η άμεση διακοπή της αγωγής. 
Άτομα ευαίσθητα στην πενικιλίνη ή τη στρεπτομυκίνη να μην έρχονται σε δερματική επαφή ούτε να 
χειρίζονται παρόμοια σκευάσματα. 
 
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα 
μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Φιαλίδια των 20 ml, 50 ml και 100 ml 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.  

 
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 79057/14-12-2006/Κ-0062901 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

  
*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου* 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777 
 
 


