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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
NEO-OXYVET® w.s.p. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 
  
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:  
PROVET Α.Ε.  
Λεωφ. Ποσειδώνος 77 
174 55 Άλιμος, Αττική 
Τηλ.: +30 2105575770-3  
          +30 2105508500 
Fax:  +30 2105575830 
E-mail: vet@provet.gr   
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
NEO-OXYVET® w.s.p. 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Το 1 g προϊόντος  περιέχει: 
Δραστικά συστατικά: 55 mg Oxytetracycline HCl (ισοδύναμο με 51 mg Oxytetracycline base), 55 
mg Neomycin sulfate (ισοδύναμο με 38,5 mg Neomycin base) 
Έκδοχα: Sucrose powder 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
Το NEO-OXYVET w.s.p. συνιστάται για:  
Πτηνά: για την πρόληψη και τη θεραπεία της Xρόνιας Αναπνευστικής Νόσου (Χ.Α.Ν.), της 
κολοβακτηριδιακής σηψαιμίας, της σαλμονέλωσης, της λοιμώδους κόρυζας, της αρθροθυλακίτιδας, της 
εντεροηπατίτιδας των ινδιάνων (εξαμιτίαση), των δευτερογενών λοιμώξεων που συνοδεύουν τη λοιμώδη 
βρογχίτιδα και τη λαρυγγοτραχειίτιδα, της μη ειδικής εντερίτιδας των ινδιάνων και της λοιμώδους 
κολπίτιδας των ινδιάνων. 
Χοίροι: για την πρόληψη και τη θεραπεία της βακτηριακής εντερίτιδας, της δυσεντερίας, της 
σαλμονέλωσης των χοιριδίων, καθώς και για τη θεραπεία αναπνευστικών λοιμώξεων που 
συνοδεύονται και από γαστρεντερικές λοιμώξεις. 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Να μη χορηγείται σε όρνιθες ωοπαραγωγής, των οποίων τα αυγά προορίζονται για ανθρώπινη  
κατανάλωση. 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Λόγω της ιδιότητας των τετρακυκλινών να ενώνονται με ιόντα Ca++ (ασβεστίου) και να καθιζάνουν ως 
αδιάλυτα κίτρινα άλατα σε ιστούς που βρίσκονται στη φάση της οστεοποίησης, μπορεί να παρατηρηθεί 
δυσχρωματισμός των δοντιών σε αναπτυσσόμενα ζώα.  
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Χοίροι, Πτηνά  
 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Η γενική δοσολογία της οξυτετρακυκλίνης και της νεομυκίνης χορηγούμενης από το στόμα είναι για τους 
χοίρους και τα πτηνά 10-20 mg/ kg σ.β. ανάλογα με τη σοβαρότητα της λοίμωξης. Για την εξασφάλιση 
της σωστής δόσης ο προσδιορισμός της απαιτούμενης ποσότητας του φαρμάκου, που θα διαλυθεί στο 
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νερό, θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το σωματικό βάρος των χοίρων ή των πτηνών, καθώς και την 
πραγματική κατανάλωση νερού. Ενδεικτικά, η δόση αυτή με βάση τα 10 mg/ kg σ.β. έχει ως εξής: 
Χοίροι-Πτηνά 
2 g  NEO-OXYVET ανά 1 L νερού (ισοδυναμεί με 100 mg Oxytetracycline και 77 mg Neomycin base/ 
L νερού) 
4 g  NEO-OXYVET ανά kg τροφής (ισοδυναμεί με 200 mg Oxytetracycline και 150 mg Neomycin 
base/ kg τροφής) 
Αν τα συμπτώματα επιμένουν μετά τη χορήγηση του φαρμάκου για 2-3 ημέρες, τότε συμβουλευθείτε 
τον κτηνίατρό σας. 
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Η οξυτετρακυκλίνη παρουσιάζει ασυμβατότητα με τις κεφαλοσπορίνες, την τυλοζίνη, τη 
χλωραμφαινικόλη και την πενικιλίνη. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Κρέας: Χοίροι:                                 5 ημέρες  
Κρέας: Όρνιθες κρεοπαραγωγής: 14 ημέρες 
Κρέας: Ινδιάνοι:                             14 ημέρες 
 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό προστατευμένο από το φως. 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
Η οξυτετρακυκλίνη παρουσιάζει ασυμβατότητα με τις κεφαλοσπορίνες, την τυλοζίνη, τη 
χλωραμφαινικόλη και την πενικιλίνη. 
 
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  
Φάκελος  alufoil  των 100 g  
Μεταλλικό βάζο των 500 και 1000 g 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.  
  
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 28611/91/23-11-1992/Κ-0058702 
 
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 
 
 


