
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:
Σύνθεση ανά 100 g:
Δραστικό συστατικό:
Sulfamonomethoxine Sodium, 30 g/ 100 g
Έκδοχα:
Sucrose, 70g/ 100 g

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Πτηνά, χοίροι, σκύλοι, γάτες.
To SEMITAN 30% χορηγείται στα αναφερόμε-
να είδη σε κολοβακτηριδιώσεις, παστεριδιώ-
σεις, στρεπτοκοκκικές και σταφυλοκοκκικές 
λοιμώξεις, σαλμονελώσεις, κοκκιδιώσεις 
(είδη Eimeria και Isospora), τοξοπλάσμωση κ.α. 
Ειδικότερα το SEMITAN 30 % χορηγείται σε 
περιστατικά λοιμώδους κόρυζας των πτηνών, 
ατροφικής ρινίτιδας του χοίρου, κοκκιδιώσεις 
και γενικά σε βακτηριακές λοιμώξεις (όπως 
εντερίτιδες) των χοίρων, των πτηνών, του 
σκύλου και της γάτας, οφειλόμενες σε μικρο-
οργανισμούς ευαίσθητους στη σουλφαμονο-
μεθοξίνη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευ-
αισθησίας στις σουλφοναμίδες και σε ηπατική 
ή νεφρική ανεπάρκεια.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, επίδραση στην 

μικροχλωρίδα και γαστρεντερικές διαταρα-
χές. Μετά από παρατεταμένη χρήση μπορεί 
να παρατηρηθούν φωτοευαισθησία, ηπατο-
κυττταρικός ίκτερος, απλαστική αναιμία, κοκ-
κιοκυτταροπενία και θρομβοκυτταροπενία
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή 
άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέ-
ρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, πα-
ρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον 
κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Πτηνά, χοίροι, σκύλοι και γάτες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Να χορηγείται από το στόμα.
Χοίροι και χοιρίδια:
Γενικά συνιστάται η δοσολογία των 200g 
(200ppm Sulfamonomethoxine) ανά τόνο τρο-
φής
Ειδικά στα πλαίσια προγράμματος για πρόλη-
ψη διαρροιών, πνευμονιών, ατροφικής ρινίτι-
δας και τοξοπλάσμωσης συνιστάται το ακό-
λουθο σχήμα:

Στις χοιρομητέρες χορηγείται για διάστημα 2 
εβδομάδων προ του αναμενόμενου τοκετού 
έως 30 ημέρες μετά τον τοκετό (συνολικά 1,5 
μήνα) για προστασία των νεογέννητων μέσω 
του μητρικού γάλακτος.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ:

SEMITAN 30%
κόνις για πόσιμο διάλυμα για χορήγηση από το στόμα 

σε πτηνά, χοίρους, σκύλους και γάτες.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
Δ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. “PHARMAQUA”
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ
Δ. Σολωμού 28, Μεταμόρφωση Αττικής, 14451
Τηλ:2102811282, 2102826678, FAX: 2102848998

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ:
UPLAB Ε.Π.Ε. 
10ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 
14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΝΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
SEMITAN 30%
κόνις για πόσιμο διάλυμα για χορήγηση από το στόμα σε πτηνά, χοίρους, σκύλους και γάτες.
Sulfamonomethoxine Sodium



Στα χοιρίδια χορηγείται από τη στιγμή της 
έναρξης λήψης τροφής και μέχρι 10 ημέρες 
μετά τον απογαλακτισμό. (σύνολο 60 ημέρες).
Γάτες-Σκύλοι:
1-2g / 10kg σ.β. ημερησίως σε νερό ή σε γάλα 
για 3-5 ημέρες.
Πτηνά 
Κοκκιδίωση: (Πρόληψη-Θεραπεία)
0,3-0,5Kg σε 1000Kg τροφής ή 0,2-0,3Kg / 1000 
λίτρα νερού για 5 συνεχείς ημέρες.
Η πενθήμερη χορήγηση  αρχίζει στην ηλικία 
των 5 ημερών και επαναλαμβάνεται με πενθή-
μερες χορηγήσεις στην ηλικία των 25 και των 
50 ημερών.
Λοιμώδης Κόρυζα: (Πρόληψη-Θεραπεία)
0,5-1Kg σε 1000Kg τροφής ή 0,5-2Kg / 1000 λί-
τρα νερού για 5 συνεχείς ημέρες.
Εφαρμόζεται το ίδιο πενθήμερο πρόγραμμα 
χορηγήσεων όπως και στην περίπτωση των 
κοκκιδιάσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:
Το φαρμακούχο διάλυμα ή πρόμιγμα συνίστα-
ται να καταναλώνεται αμέσως μετά την παρα-
σκευή του. 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Χοίροι: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  4 ημέρες
Πτηνά: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 14 ημέρες                                                                                   
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά σε περίοδο 
ωοτοκίας, τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώ-
πινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέ-
πουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Το προϊόν φυλάσσεται στη συσκευασία του, 
σε χώρο προστατευμένο από το φως. 
Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια σε θερμοκρασία <25°C.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδική προειδοποίηση για κάθε είδος στόχος
Δεν απαιτούνται. 

Ειδικές προφυλάξεις για τη χορήγηση στα ζώα
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευ-
αισθησίας στις σουλφοναμίδες και σε ηπατική 
ή νεφρική ανεπάρκεια.

Προς τον χρήστη
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις σουλ-
φοναμίδες, πρέπει να αποφεύγουν την επαφή 
με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και 
τα μάτια κατά το χειρισμό του προϊόντος. 

Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το 
δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθο-
νο νερό.
Σε περίπτωση ακούσιας έκθεσης των ματιών, 
ξεπλύνετε με άφθονο νερό και αναζητήστε 
αμέσως ιατρική βοήθεια και επιδείξτε στον 
ιατρό την ετικέτα.
Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωο-
τοκία
Μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια κατά την 
περίοδο της κυήσεως και της γαλουχίας.
Να μην χρησιμοποιείται σε πτηνά σε περίοδο 
ωοτοκίας, τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώ-
πινη κατανάλωση.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊ-
όντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν αναφέρονται.

Ασυμβατότητες
Δεν αναφέρονται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙ-
ΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται 
μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλή-
των. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό 
φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα 
υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτή-
σεις.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας ή τον 
φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης 
των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα 
αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περι-
βάλλοντος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αριθμός άδειας κυκλοφορίας: 
14706/ 28-4-1999

Μεγέθη συσκευασίας: 50 g, 100 g και 250 g. 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι 
συσκευασίες.


