
SEDAXYLAN 20 mg/ml  ενέσιμο διάλυμα για σκύλους, γάτες, άλογα και βοοειδή

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ:
Sedaxylan 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για σκύλους, γάτες, άλογα και βοοειδή 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:
Περιέχει ανά ml:
Δραστικό συστατικό:  
Xylazine (base)                  20,0 mg 
(ισοδυναμούν με 23,32 mg  xylazine hydrochloride) 
Έκδοχα: Λειτουργεί ως Ποσότητα
Methyl parahydroxybenzoate (E218) συντηρητικό 1,0 mg 
Propyl parahydroxybenzoate (E 216) συντηρητικό 0,1 mg 
Propylene glycole βοηθητικός διαλύτης 8,9 mg

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ):
Ηρέμηση αλόγων, βοοειδών, σκύλων και γάτων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Να μη χρησιμοποιείται στα τελευταία στάδια της κύησης, βλέπε ενότητα ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ). 
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με οισοφαγική έμφραξη και στροφή στομάχου, καθώς οι 
μυοχαλαρωτικές ιδιότητες του φαρμάκου φαίνεται να εντείνουν τις συνέπειες της έμφραξης 
και λόγω πιθανής πρόκλησης εμέτου. 
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, αναπνευστική 
δυσλειτουργία, καρδιακές διαταραχές, υπόταση και/ή σοκ. 
Να μη χρησιμοποιείται σε διαβητικά ζώα.
Να μη χρησιμοποιείται σε μόσχους ηλικίας μικρότερης της 1 εβδομάδας, σε πώλους 
μικρότερης των 2 εβδομάδων, ή σε κουτάβια και γατάκια μικρότερης των 6 εβδομάδων.  Βλ. 
επίσης κεφάλαιο ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ).

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Γενικά, μπορεί να εμφανιστούν  ανεπιθύμητες ενέργειες τυπικές για έναν αγωνιστή των 
α2-υποδοχέων, όπως βραδυκαρδία, ανατασσόμενη αρρυθμία και υπόταση. 
Μπορεί να επηρεαστεί η θερμορρύθμιση, με συνέπεια η θερμοκρασία του σώματος να 
αυξάνεται ή να μειώνεται, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Μπορεί να εμφανιστεί καταστολή της αναπνοής και/ή άπνοια, ιδιαίτερα στις γάτες.

Άλογα 
Στα άλογα συχνά παρατηρείται εφίδρωση καθώς η ηρεμιστική δράση του φαρμάκου 
εξασθενεί. 
Σοβαρή βραδυκαρδία και μείωση της αναπνευστικής συχνότητας έχει αναφερθεί ειδικά 
στα άλογα.
Έχει αναφερθεί συχνουρία. 
Μυϊκός τρόμος και κίνηση ως απάντηση σε απότομα ακουστικά και φυσικά ερεθίσματα 
είναι πιθανά. Παρότι σπάνια, έχουν  παρατηρηθεί περιπτώσεις βίαιων αντιδράσεων μετά τη 
χορήγηση ξυλαζίνης.
Μπορεί να παρατηρηθούν αταξία και ανατασσόμενη πρόπτωση του πέους.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η ξυλαζίνη ενδέχεται να προκαλέσει ήπιο κολικό, καθώς 
η κινητικότητα του εντέρου καταστέλλεται προσωρινά. Ως προληπτικό μέτρο, τα άλογα 

δεν θα πρέπει να λαμβάνουν τροφή μετά την ηρέμηση, έως ότου η δράση του φαρμάκου 
παρέλθει πλήρως.
Βοοειδή 
Η ξυλαζίνη μπορεί να προκαλέσει πρόωρο τοκετό· επίσης, εμποδίζει την κατασκήνωση του 
πρώιμου εμβρύου.
Βοοειδή στα οποία έχουν χορηγηθεί υψηλές δόσεις ξυλαζίνης μερικές φορές αποβάλλουν 
μαλακά κόπρανα για 24 ώρες. 
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν έντονη σιελόρροια, ατονία της μεγάλης 
κοιλίας, ατονία της γλώσσας, αναγωγή, μετεωρισμό, υποθερμία, βραδυκαρδία, αυξημένη 
διούρηση και ανατασσόμενη πρόπτωση του πέους.
Στα βοοειδή οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γενικά εντονότερες μετά από ενδομυϊκή 
χορήγηση σε σύγκριση με την ενδοφλέβια χορήγηση.

Γάτες και σκύλοι
Κατά την έναρξη της ηρέμησης που προκαλεί η ξυλαζίνη, συχνά εμφανίζεται έμετος, ειδικά 
όταν τα ζώα πρόσφατα έχουν λάβει τροφή. 
Μετά τη χορήγηση ξυλαζίνης μπορεί να παρατηρηθεί έντονη σιελόρροια. 
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες στους σκύλους και στις γάτες περιλαμβάνουν: μυϊκό τρόμο, 
βραδυκαρδία με μερικό κολποκοιλιακό αποκλεισμό, υπόταση, βραδύπνοια, κινήσεις ως 
απάντηση σε ισχυρά ακουστικά ερεθίσματα, καθώς και πολυουρία στις γάτες. 
Στις γάτες, η ξυλαζίνη προκαλεί συσπάσεις του μυομητρίου και ενδέχεται να προκαλέσει 
πρόωρο τοκετό. 
Στους σκύλους, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γενικά εντονότερες μετά από υποδόρια 
χορήγηση, σε σύγκριση με την ενδομυϊκή χορήγηση, και η δράση (αποτελεσματικότητα) 
είναι λιγότερο προβλέψιμη.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Άλογα, βοοειδή, σκύλοι και γάτες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Το παρόν προϊόν προορίζεται για ενδοφλέβια, ενδομυϊκή ή υποδόρια χορήγηση, ανάλογα με 
το είδος ζώου στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
Η αντίδραση του κάθε ζώου στην ξυλαζίνη ποικίλλει (όπως συμβαίνει και με άλλα 
ηρεμιστικά) και μερικώς εξαρτάται από τη δοσολογία, την ηλικία του ζώου, την 
ιδιοσυγκρασία του, το περιβάλλον (παράγοντες που προκαλούν στρες) και τη γενική 
κατάσταση (ασθένειες, ποσοστό λίπους κ.λπ.). 
Οι δόσεις επίσης εξαρτώνται από τον επιθυμητό βαθμό καταστολής. Γενικά, η έναρξη 
της ηρέμησης και της ανάνηψης επέρχεται βραδύτερα μετά την ενδομυϊκή ή υποδόρια 
χορήγηση στις συνιστώμενες δόσεις από ό,τι μετά την ενδοφλέβια χορήγηση. Τα πρώτα 
συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 2 λεπτά μετά από ενδοφλέβια χορήγηση 
και μέσα σε 5 έως 10 λεπτά μετά από ενδομυϊκή ή υποδόρια χορήγηση. Η μέγιστη δράση 
παρατηρείται μετά από 10 λεπτά. Γενικά, αύξηση της δοσολογίας οδηγεί σε αύξηση του 
βαθμού ηρέμησης, μέχρις ότου επιτευχθεί ένα μέγιστο επίπεδο, πέραν του οποίου περαιτέρω 
αύξηση της δοσολογίας οδηγεί σε αύξηση μόνο της διάρκειας της ηρέμησης. Στους μόσχους, 
ο χρόνος ανάνηψης μπορεί να είναι παρατεταμμένος μετά χορήγηση δόσης 1,5 φοράς 
μεγαλύτερης της συνιστώμενης. Εάν ο απαιτούμενος βαθμός ηρέμησης δεν επιτευχθεί, είναι 
μάλλον απίθανο ότι η επανάληψη της δόσης θα αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσματική. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται το ζώο να αφήνεται μέχρις ότου ανανήψει πλήρως και να 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία με υψηλότερη δόση, 24 ώρες αργότερα.

Το σωματικό βάρος του ζώου θα πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια πριν από τη 
χορήγηση ξυλαζίνης.  Να χρησιμοποιείται σύριγγα με τις κατάλληλες διαβαθμίσεις.

Σκύλοι: 1,0 - 2,0  mg/kg σ.β. ενδομυϊκώς ή υποδορίως
 0,5 - 1,0  ml ενέσιμου διαλύματος/10 kg σ.β. ενδομυϊκώς ή υποδορίως
 0,7 - 1,0  mg/kg σ.β. ενδοφλεβίως
 0,35 - 0,5  ml ενέσιμου διαλύματος/10 kg σ.β. ενδοφλεβίως 

Γάτες: 0,5 - 1,0 mg/kg σ.β. ενδομυϊκώς ή υποδορίως
 0,125 - 0,25  ml ενέσιμου διαλύματος/5 kg σ.β. ενδομυϊκώς ή υποδορίως

Άλογα:  0,5 - 1,0 mg/kg σ.β. ενδοφλεβίως 
 2,5 - 5,0  ml ενέσιμου διαλύματος/100 kg σ.β. ενδοφλεβίως 
 

Βοοειδή:  0,05 - 0,20 mg/kg σ.β. 
 0,25 - 1,0  ml ενέσιμου διαλύματος/100 kg σ.β. ενδομυϊκώς 
 0,03 - 0,10 mg/kg σ.β. ενδοφλεβίως 
 0,15 - 0,5 ml ενέσιμου διαλύματος/100 kg σ.β. ενδοφλεβίως 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:
Η ενδοφλέβια ένεση πρέπει να γίνεται βραδέως, ιδιαίτερα στα άλογα.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Άλογα (κρέας): 1 ημέρα
Βοοειδή (κρέας): 1 ημέρα 
Βοοειδή (γάλα): 0 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη:  28 ημέρες.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό προϊόν.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ):
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 
Άλογα: 
Η ξυλαζίνη αναστέλλει την ομαλή εντερική κινητικότητα. Θα πρέπει επομένως να 
χρησιμοποιείται  μόνο σε άλογα με κωλικό που δεν ανταποκρίνονται στα αναλγητικά. Η 
χρήση της ξυλαζίνης θα πρέπει να αποφεύγεται σε άλογα με δυσλειτουργία του τυφλού 
εντέρου.
Μετά από χορήγηση ξυλαζίνης, τα άλογα παρουσιάζονται απρόθυμα να βαδίσουν, έτσι, όταν 
είναι  δυνατό, το φάρμακο θα πρέπει να χορηγείται στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί 
η θεραπεία/εξέταση.
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Η χορήγηση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη σε άλογα με ευαισθησία στην 
ενδονυχίτιδα.
Άλογα με αναπνευστική νόσο ή δυσλειτουργία μπορεί να εκδηλώσουν επικίνδυνη για τη 
ζωή δύσπνοια.
Η δοσολογία θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερη.

Βοοειδή: 
Τα μηρυκαστικά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις ενέργειες της ξυλαζίνης. Συνήθως τα 
βοοειδή δεν κατακλίνονται μετά τη χορήγηση μικρής δόσης, αλλά ορισμένα ζώα ενδέχεται 
να κατακλιθούν. Στις υψηλότερες συνιστώμενες δόσεις, τα περισσότερα ζώα κατακλίνονται 
και μερικά ζώα ενδέχεται να πέσουν σε πλάγια κατάκλιση. 
Μετά τη χορήγηση της ξυλαζίνης, καταστέλλεται η κινητικότητα της μεγάλης κοιλίας και 
του κεκρυφάλου. Αυτό  ενδέχεται να προκαλέσει μετεωρισμό. Συνιστάται να μη χορηγείται 
τροφή και νερό για πολλές ώρες πριν από τη χορήγηση ξυλαζίνης. 
Στα βοοειδή η ικανότητα για ερυγή, βήχα και κατάποση διατηρείται, αλλά μειώνεται κατά τη 
διάρκεια της ηρέμησης. Θα πρέπει, επομένως, τα ζώα να παρακολουθούνται στενά κατά την 
περίοδο ανάνηψης και πρέπει να παραμένουν σε στερνική κατάκλιση.
Στα βοοειδή καταστάσεις επικίνδυνες για τη ζωή του ζώου μπορούν να εμφανιστούν μετά 
την ενδομυϊκή χορήγηση δόσεων πάνω από 0,5 mg/kg σωματικού βάρους (αναπνευστική 
και κυκλοφορική ανεπάρκεια). Είναι απαραίτητη, επομένως, η πολύ ακριβής δοσολογία.

Γάτες και σκύλοι: 
Η ξυλαζίνη αναστέλλει την ομαλή κινητικότητα του εντέρου. Αυτό ενδέχεται να καταστήσει 
την ηρέμηση με ξυλαζίνη ακατάλληλη για ακτινογραφίες του άνω γαστρεντερικού 
σωλήνα, καθώς  ευνοεί την πλήρωση του στομάχου με αέρα και καθιστά την ερμηνεία των 
ευρημάτων πιο δύσκολη.
Σκύλοι βραχυκεφαλικών φυλών  με αναπνευστική νόσο ή δυσλειτουργία μπορεί να 
εκδηλώσουν δύσπνοια επικίνδυνη για τη ζωή του ζώου.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Τα υπερήλικα και εξασθενημένα ζώα είναι περισσότερο ευαίσθητα στην ξυλαζίνη, ενώ τα 
νευρικά ή τα εξαιρετικά ευερέθιστα ζώα ενδέχεται να χρειάζονται μια σχετικά υψηλότερη δόση. 
Σε περίπτωση αφυδάτωσης, η ξυλαζίνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή.
Γενικά παρατηρείται έμετος μέσα σε 3-5 λεπτά μετά τη χορήγηση ξυλαζίνης στις γάτες και 
στους σκύλους. Συνιστάται η προεγχειρητική νηστεία για 12 ώρες στους σκύλους και στις 
γάτες, ενώ μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο νερό. 
Να μην υπερβαίνονται οι συνιστώμενες δόσεις.
Μετά τη χορήγηση, πρέπει να επιτρέπεται στα ζώα να αναπαύονται ήσυχα, μέχρις ότου 
επέλθει η πλήρης δράση του φαρμάκου.
Συνιστάται να δροσίζονται τα ζώα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 25 °C 
και να θερμαίνονται όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή.
Επειδή οι αναλγητικές ιδιότητες της ξυλαζίνης δεν είναι επαρκείς, σε επώδυνες επεμβάσεις η 
ξυλαζίνη πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα τοπικό ή γενικό αναλγητικό. 
Η ξυλαζίνη προκαλεί ορισμένο βαθμό αταξίας, επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται με 
προσοχή σε επεμβάσεις των άκρων και στην ορχεκτομή των αλόγων σε όρθια θέση.
Ζώα στα οποία έχει χορηγηθεί ξυλαζίνη θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά έως 
ότου η δράση του φαρμάκου έχει παρέλθει πλήρως (π.χ. παρακολούθηση καρδιακής και 
αναπνευστικής λειτουργίας και, επίσης, κατά τη μετεγχειρητική περίοδο).
Για χρήση σε νεαρά ζώα, βλέπε τους περιορισμούς ηλικίας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 

5. Αν το προϊόν πρόκειται να χορηγηθεί σε νεαρά ζώα, ηλικίας κάτω από τα όρια αυτά, ο 
κτηνίατρος πρέπει να εκτιμήσει την σχέση όφελος / κίνδυνος.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση ατυχήματος (κατάποση ή αυτο-ένεση ), ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια 
επιδεικνύοντας το φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης, που περιέχεται στο κουτί, αλλά ΜΗΝ 
ΟΔΗΓΕΙΤΕ, καθώς μπορεί να προκληθούν ηρέμηση και μεταβολές στην πίεση του αίματος.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί ερεθισμός, 
υπερευαισθησία, εξ’ επαφής δερματίτιδα, καθώς και συστηματικές επιδράσεις. 
Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και να χρησιμοποιούνται αδιαπέραστα γάντια κατά 
τον χειρισμό του προϊόντος.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. 
Σε περίπτωση που το πρϊόν έλθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, αναζητείστε ιατρική συμβουλή.
Απομακρύνετε ρούχα που έχουν έλθει σε επαφή με το φάρμακο.
Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να χειρίζονται το προϊόν.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ: Η ξυλαζίνη είναι αγωνιστής των α2-αδρενεργικών 
υποδοχέων, η τοξική δράση του οποίου μπορεί να προκαλέσει κλινικά συμπτώματα, όπως 
ηρέμηση, καταστολή του αναπνευστικού και κώμα, βραδυκαρδία και υπόταση, καθώς και 
υπεργλυκαιμία. Έχουν επίσης αναφερθεί κοιλιακές αρρυθμίες. Η αντιμετώπιση πρέπει να 
είναι υποστηρικτική με κατάλληλη εντατική θεραπεία.

Χρήση κατά την κύηση και γαλουχία
Παρότι εργαστηριακές μελέτες σε επίμυες δεν έχουν δώσει ενδείξεις τερατογένεσης ή
εμβρυοτοξικότητας, η χρήση του προϊόντος κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα της κύησης θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κρίση του υπεύθυνου κτηνιάτρου , λαμβάνοντας υπ’όψη 
τη σχέση όφελος / κίνδυνος από τη χρήση του φαρμάκου.
Να μη χρησιμοποιείται κατά τα τελευταία στάδια της κύησης (ειδικά στα βοοειδή και στις 
γάτες), καθώς η ξυλαζίνη προκαλεί συσπάσεις της μήτρας και ενδέχεται να προκαλέσει 
πρόωρο τοκετό. 
Να μη χρησιμοποιείται σε αγελάδες οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως δέκτες 
εμβρύων, καθώς η αύξηση του τόνου της μήτρας ενδέχεται να περιορίσει τις πιθανότητες 
ομαλής εγκατάστασης του εμβρύου στη μήτρα.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Ορισμένες κατασταλτικές ουσίες του κεντρικού νευρικού συστήματος (βαρβιτουρικά, 
ναρκωτικά, αναισθητικά, ηρεμιστικά κ.λπ.) ενδέχεται να προκαλέσουν αθροιστική καταστολή 
του ΚΝΣ σε περίπτωση που χορηγηθούν με ξυλαζίνη. Η δοσολογία των ουσιών αυτών μπορεί 
να χρειαστεί να μειωθεί. Επομένως, η ξυλαζίνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή όταν 
συνδυάζεται με νευροληπτικά ή ηρεμιστικά φάρμακα. 
Η ξυλαζίνη πρέπει να μη συνδυάζεται με συμπαθομιμητικά φάρμακα όπως η αδρεναλίνη, 
καθώς μπορεί να παρατηρηθεί κοιλιακή αρρυθμία.

To παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα 
κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, επείγουσα αντιμετώπιση, αντίδοτα) 
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας ενδέχεται να παρατηρηθούν καρδιακές αρρυθμίες, υπόταση 

και έντονη καταστολή του κεντρικού νευρικού και του αναπνευστικού συστήματος. Επίσης, 
μετά από υπερδοσολογία έχουν παρατηρηθεί μυϊκοί σπασμοί. Η δράση της ξυλαζίνης μπορεί 
να αναστραφεί από τους α2-αδρενεργικούς ανταγωνιστές. Η ατιπαμεζόλη έχει αποδειχθεί 
χρήσιμο αντίδοτο σε μερικές περιπτώσεις. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 0,2 mg/kg για 
τους σκύλους και τις γάτες, 0,15 mg/kg για τα άλογα και 0,03 mg/kg για τα βοοειδή.
Για να αντιμετωπιστούν οι κατασταλτικές ενέργειες της ξυλαζίνης στο αναπνευστικό, 
συνιστάται η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με ή χωρίς τη χορήγηση φαρμάκων 
διεγερτικών της αναπνοής (π.χ. δοξαπράμη). 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Οποιοδήποτε μη χρησιμοποιηθέν προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ:
Μάρτιος 2009

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Συσκευασίες: 25 και 50 ml. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777

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:
Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, the Netherlands

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Premier Shukuroglou Hellas S.A.
Αγαμέμνονος  5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 65 38 061,  Fax : +30 210 65 37 036

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Premier Shukuroglou Ltd.
P.O. Box 12508, 2250 Λατσιά, Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ.: +357 22 81 53 53, Fax : +357 2248 23 31



Code : i1_GRCY
Formaat (bxh) : 210 x 148 mm
Kleur :  Zwart
   

Corps : 7 pt - 95%
Corps kop : 15 pt - 100%
Formaat logo : 60 mm x 12 mm

DTP : Nicolette
Contact Eurovet : Mieke
Datum 1ste proef : 28-03-2011
Datum 2de proef : 

Ordernr. Comcorde : 2110365 Ordernr. Eurovet : 610567

Accoord voor druk - Eurovet : 


