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60 mg κολπικός σπόγγος για θηλυκά πρόβατα
Medroxyprogesterone

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: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170-Amer (Girona) SPAIN. 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α): Σύνθεση ανά σπόγγο: Δραστικό συστατικό: Μedroxyprogesterone acetate 60 mg. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ: Kολπικός σπόγγος. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ): Θηλυκά πρόβατα: Πρόκληση και συγχρονισμός οίστρου, κατά την αναπαραγωγική περίοδο των προβάτων 
ή εκτός αυτής. Κατά την διάρκεια της άνοιστρης περιόδου, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ίππεια χοριακή γοναδοτροφίνη (eCG), 
για να προκληθεί ωοθυλακιορρηξία. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στην μεδροξυπρογεστερόνη. Να μη 
χρησιμοποιείται σε έγκυα θηλυκά πρόβατα. Να μη χρησιμοποιείται σε μη γόνιμα και/ή σε γενετήσια ανώριμες αμνάδες. Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα 
με κολπικό έκκριμα και τα οποία έχουν πρόσφατα αποβάλλει ή είναι ασθενή. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Κολπίτιδα, αυξημένο κολπικό έκκριμα και/ή 
συμφύσεις μεταξύ του βλεννογόνου και του σπόγγου, μπορούν να παρατηρηθούν περιστασιακά. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη 
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ: 
Θηλυκά πρόβατα. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Κολπική χρήση. Θηλυκά πρόβατα: 1 σπόγγος/ζώο. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Καθαρίστε το αιδοίο κάθε θηλυκού προβάτου. Προσεκτικά εισάγετε ένα σπόγγο ανά θηλυκό πρόβατο, στον κόλπο με τη βοήθεια 
εφαρμογέα ο οποίος έχει προηγουμένως απολυμανθεί. Απομακρύνετε τον εφαρμογέα αφήνοντας το νήμα απόσυρσης να κρέμεται έξω από το άνοιγμα 
του κόλπου. Ο εφαρμογέας θα πρέπει να απολυμαίνεται μετά από κάθε εισαγωγή σε ζώο. Ο σπόγγος θα πρέπει να παραμένει εντός του κόλπου για 
12-14 ημέρες. Μετά την περίοδο χορήγησης ο σπόγγος θα πρέπει να απομακρύνεται με ήπια έλξη του νήματος απόσυρσης. Κατά την απομάκρυνση του 
σπόγγου μπορεί να χορηγηθεί μια ένεση 500 IU eCGγια την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, ανάλογα με την εποχή του έτους. Σε περίπτωση χορήγησης 
eCG, αυτή δεν θα πρέπει να γίνεται πριν την αφαίρεση του σπόγγου ή μετά από 6 ώρες από την αφαίρεση του (μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της 
ωοθυλακιορρηξίας). Οι κριοί εισάγονται στα θηλυκά πρόβατα 24-72 ώρες μετά από την απομάκρυνση των σπόγγων. Σε περίπτωση εφαρμογής τεχνητής 
σπερματέγχυσης, αυτή θα πρέπει να διεξάγεται 56 ώρες μετά την απομάκρυνση του σπόγγου. Τα θηλυκά πρόβατα που δεν γονιμοποιήθηκαν επιτυχώς 
κατά τη διάρκεια του πρώτου οίστρου, θα επανεμφανίσουν οίστρο 15-17 ημέρες αργότερα. Αυτός ο δεύτερος οίστρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης 
για οχεία. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες. Γάλα: 1 ημέρες. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Να φυλάσσεται σε θέση, την 
οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 ºC. Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλεισμένο 
για να το προστατεύσετε από το φως. Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Μετά το πρώτο άνοιγμα, 
χρήση εντός 6 μηνών. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ): Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου: Η μεδροξυπρογεστερόνη δεν συντελεί στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της αγονιμότητας. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα: Τα ζώα θα πρέπει να βρίσκονται σε γενετική ωριμότητα 
και σε καλή κατάσταση υγείας. Εφ’ όσον χρησιμοποιούνται αμνάδες, αυτές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ηλικίας 7 μηνών και να έχουν βάρος 70% του 
σωματικού βάρους του ενηλίκου. Οι σπόγγοι θα πρέπει να τοποθετούνται στον κόλπο με τη βοήθεια εφαρμογέα ο οποίος προηγουμένως να έχει 
απολυμανθεί. (Δεν συνιστώνται αλκοόλη, κρεσόλες και φαινόλες ως απολυμαντικά). Αν η εφαρμογή των σπόγγων είναι δυσχερής (π.χ. ανώριμη 
αμνάδα, δυσπλασίες της γενετικής οδού,…) δεν πρέπει να πραγματοποιείται βίαιη εισαγωγή του εφαρμογέα, αλλά να πραγματοποιείται μάλαξη και ήπια 
εφαρμογή. Ο σπόγγος να απομακρύνεται πριν το τέλος της θεραπείας στις εξής περιπτώσεις: Εάν μετά την εισαγωγή, παρατηρηθεί αίμα στον 
εφαρμογέα. Εάν το νήμα κοπεί. Σε περίπτωση κολπικού εκκρίματος ή οξείας μητρίτιδας. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το 
άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα: Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη μεδροξυπρογεστερόνη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή 
με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Πρέπει να φέρουν προστατευτικό εξοπλισμό από γάντια κατά την επαφή τους με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό 
προϊόν. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες. Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία: Το 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την γαλακτοπαραγωγή, αν και αναμένεται μικρότερη αποτελεσματικότητα. Ένα 
ελάχιστο διάστημα, 60 ημερών, συνιστάται μεταξύ του τοκετού και της θεραπείας με σπόγγους κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου και 75 
ημερών κατά την διάρκεια της άνοιστρης περιόδου. Να μη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά 
προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Δεν είναι γνωστή καμία. Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
απαραίτητα: Η οδός χορήγησης καθιστά την υπερδοσολογία ιδιαίτερα απίθανη. Η παραμονή των σπόγγων για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό του κόλπου και ενδομήτριες μεταβολές. Ασυμβατότητες. Δεν είναι γνωστή καμία. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Τα 
φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. 
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. 
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: 7-3-2016. Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

Aριθμός αδείας κυκλοφορίας: 22307/7-3-2016
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
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