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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
NEOMYVET® w.s.p. 70% 

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 
NEOMYVET® w.s.p. 70% 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Το 1 g προϊόντος περιέχει:  
Δραστικό συστατικό: 700 mg Neomycin sulfate (ισοδύναμη με 490 mg Neomycin base) 
Έκδοχα: Sucrose powder 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
Το NEOMYVET® w.s.p. 70% συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία της βακτηριακής 
εντερίτιδας των χοίρων και των ορνίθων που προκαλείται από ευαίσθητους στη νεομυκίνη 
μικροοργανισμούς. 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Δεν έχουν αναφερθεί. 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Δεν έχουν αναφερθεί. 
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 από του στόματος χορηγούμενη ημερήσια δόση θειικής νεομυκίνης για χοίρους και πτηνά είναι 11 mg/ 
kg σ.β. Η δόση αυτή εξασφαλίζεται διαλύοντας το ιδιοσκεύασμα στο νερό στις εξής δόσεις:   
Δοσολογία 
Για να υπολογιστεί η χορηγούμενη στο νερό δόση NEOMYVET w.s.p. 70% για χοίρους και πτηνά 
πολλαπλασιάζονται τα κιλά σωματικού βάρους επί 16 και το γινόμενο διαιρείται δια 1000. Το 
αποτέλεσμα που προκύπτει εκφράζει την ποσότητα του NEOMYVET w.s.p. 70% σε γραμμάρια που 
πρέπει να διαλυθεί στο νερό. Η κατάλληλη δόση προστίθεται στο πόσιμο νερό που θα πρέπει να 
καταναλωθεί από τα πτηνά μέσα σε 12 ώρες. Η προσθήκη του NEOMYVET w.s.p. 70% στο νερό 
πρέπει να γίνεται καθημερινά. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν πρέπει να υπάρχει άλλο διαθέσιμο 
νερό. 
Διάρκεια θεραπείας 
Για την πρόληψη της μικροβιακής εντερίτιδας συνιστάται η χορήγηση NEOMYVET w.s.p. 70% για 
τουλάχιστον 5 ημέρες με παράταση μέχρι 10 ημέρες, όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Για τη θεραπεία 



 

 
 

 

2

της μικροβιακής εντερίτιδας το φάρμακο χορηγείται για 3-5 ημέρες. Στις 3 ημέρες θεραπείας η βελτίωση 
πρέπει να είναι αισθητή, διαφορετικά η διάγνωση πρέπει να επανεκτιμηθεί.  
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Εάν δεν παρατηρηθεί βελτίωση μέσα σε 3 ημέρες, να επανεκτιμηθεί η διάγνωση και να εξεταστεί η 
περίπτωση αλλαγής της θεραπείας. Εάν η διαρροϊκή κατάσταση είναι επιπλεγμένη με άλλες 
μολύνσεις, να χορηγείται συστηματική αντιβακτηριακή αγωγή. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Κρέας: Χοίροι:                         0 ημέρες 
Ορνίθια κρεοπαραγωγής:         1 ημέρα   
Πτηνά (γαλοπούλες, πάπιες):   0 ημέρες 
Αυγά:                                        0 ημέρες  
 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 οC.  
Διάρκεια ζωής μετά τη διάλυση στο νερό: 24 ώρες 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
Μερικές τροφές περιέχουν αργιλώδεις ουσίες όπως μπετονίτη, που μπορεί να δράσει ως μεταβιβαστής 
ιόντων. Αυτή η ιδιότητα της μεταβίβασης ιόντων μπορεί να επιδράσει στην βιοδιαθεσιμότητα των 
αμινογλυκοσιδών, περιλαμβανομένης και της νεομυκίνης. 
 
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  
Πλαστικός περιέκτης των 500 g 
  
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 19947/22-04-2003/K-0147901 
 
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 
 
 


