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LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona) SPAIN

SPECTRON®

1.000 ml

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<και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135  17170-Amer (Girona) SPAIN
Tel. (34) 972 43 06 60 - Fax (34) 972 43 06 61 - E-mail: hipra@hipra.com
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α):
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό: Ενροφλοξακίνη 100 mg
Φαρμακοτεχνική μορφή: Διάλυμα για χρήση με το πόσιμο νερό.
Ελαφρώς κιτρινωπό διαυγές διάλυμα.
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ):
Θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται από τα ακόλουθα ευαίσθητα στην ενροφλοξασίνη
βακτήρια:
Ορνίθια: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella
multocida, Escherichia coli.
Γαλοπούλες: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida, Escherichia coli.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Να μη χρησιμοποιείται για πρόληψη.
Να μην χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστό ότι στο κοπάδι που πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία
υπάρχει ανθεκτικότητα / διασταυρούμενη ανθεκτικότητα σε (φθοριο)κινολόνες.
Σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία, σε άλλες (φθοριο) κινολόνες, ή σε
κάποιο από τα έκδοχα, μην το χρησιμοποιείτε.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Δεν είναι γνωστή καμία.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
ετικέτα χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Όρνιθες και Ινδόρνιθες.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Για χορήγηση από το στόμα μέσω του πόσιμου νερού. Αυτό μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα στις
δεξαμενές τροφοδοσίας νερού ή διαμέσω ανάλογων συστημάτων νερού.
Ορνίθια και γαλοπούλες: 10 mg ενροφλοξασίνης/kg σωματικού βάρους την ημέρα επί 3-5 διαδοχικές
ημέρες. Θεραπεία επί 3-5 διαδοχικές ημέρες. Επί 5 διαδοχικές ημέρες για μικτές λοιμώξεις και χρόνιες
προοδευτικές μορφές. Εάν εντός 2-3 ημερών δεν επιτευχθή κλινική βελτίωση, πρέπει να εξετασθεί το
ενδεχόμενο εναλλακτικής αντιμικροβιακής θεραπείας με βάση δοκιμή ευαισθησίας. Η αγωγή με το
φαρμακούχο νερό τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι συνεχής κατά τη περίοδο της θεραπείας και να μην
είναι διαθέσιμη καμία άλλη πηγή νερού.
Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να παρασκευάζεται κάθε ημέρα, αμέσως πρίν τη χρήση του.
Πριν από κάθε θεραπεία, θα πρέπει να υπολογίζεται προσεκτικά η υπό θεραπεία συνολική σωματική
μάζα καθώς και η συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού.
Η λήψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από την ηλικία και την κλινική κατάσταση των πτηνών, τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος και το πρόγραμμα φωτισμού.
Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δοσολογία η συγκέντρωση του προϊόντος θα πρέπει να
προσαρμόζεται αναλόγως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους
αντιστοιχούν σε 0,1 ml του προϊόντος ανά kg σωματικού βάρους, θα πρέπει να γίνεται ο ακόλουθως
υπολογισμός προκειμένου να εκτιμηθεί η απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος ανά λίτρο πόσιμου νερού.

100 mg/ml, διάλυμα για χρήση με το πόσιμο
νερό στις Όρνιθες και τις Ινδόρνιθες
Ενροφλοξακίνη

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Διατηρείτε την φιάλη ερμητικά κλεισμένη.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 3 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την αραίωση σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης
που αναγράφεται στην ετικέτα μετά "ΛΗΞΗ". Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία
ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ):
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου:
Η θεραπεία των λοιμώξεων από Mycoplasma spp ενδέχεται να μην εκκριζώσει τον παθογόνο
οργανισμό.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:
Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επίσημες και τοπικές
αντιμικροβιακές πολιτικές. Οι φθοριοκινολόνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εφεδρεία για
κλινικές καταστάσεις που ανταποκρίθηκαν πτωχά ή αναμένεται πτωχή ανταπόκριση στις άλλες
κατηγορίες αντιμικροβιακών. Οποτεδήποτε είναι εφικτό οι φθοριοκινολόνες θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν δοκιμών ευασθησίας. Η χρήση του προϊόντος, χωρίς συμμόρφωση
προς τις οδηγίες της ΠΧΠ, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της διασποράς βακτηρίων ανθεκτικών
στις φθοριοκινολόνες και μείωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με άλλες κινολόνες
εξαιτίας της ενδεχόμενης διασταυρούμενης ανοσίας. Πριν τη χρήση οι δεξαμενές τροφοδοσίας νερού
θα πρέπει να επισκοπούνται σε τακτά διαστήματα για την διαπίστωση τυχόν σκόνης, σχηματισμό
αλγών και καθίζησης. Εφόσον δεν υπάρξει κλινική βελτίωση εντός 2 με 3 ημερών, οι δοκιμές
ευαισθησίας θα πρέπει να επαναληφθούν και εφόσον απαιτείται η θεραπεία θα πρέπει να μεταβληθεί.
Δεδομένου ότι η ενροφλοξασίνη εγκρίθηκε αρχικά για χρήση σε πουλερικά, υπήρξε γενικευμένη
μείωση της ευαισθησίας του E. coli στις φθοριοκινολόνες, καθώς και εμφάνιση ανθεκτικών
οργανισμών. Στην ΕΕ, έχει επίσης αναφερθεί ανθεκτικότητα στο Mycoplasma synoviae.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό
προϊόν σε ζώα:
Το προϊόν αυτό είναι αλκαλικό διάλυμα και θα πρέπει να φέρετε ατομικός προστατευτικός
εξοπλισμός από αδιαπέραστα γάντια, κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.
Σε περίπτωση που υπάρξει επαφή με το δέρμα ή τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε την περιοχή με καθαρό
νερό και εφόσον υπάρξει ερεθισμός αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Άτομα με γνωστή
υπερευαισθησία σε φθοριοκινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό
φαρμακευτικό προϊόν. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση του προϊόντος.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
In vitro έχει παρατηρηθεί ανταγωνισμός, όταν συνδυάζονται οι φθοροκινολόνες με βακτηριοστατικά
αντιμικροβιακά, όπως μακρολίδια ή τετρακυκλίνες και φαινόλες. Η ταυτόχρονη χορήγηση ουσιών
που περιέχουν αλουμίνιο ή μαγνήσιο μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση της ενροφλοξακίνης.
Μην συνδυάζετε την ενροφλοξακίνη με στεροειδή αντιφλεγμονώδη προϊόντα.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα:
Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητα κλινικά συμπτώματα σε ορνίθια και ινδόρνιθες, όπου αντίστοιχα
χορηγήθηκαν δόσεις έως 10 και 6 φορές υψηλότερες της θεραπευτικής δόσης. Η χρήση των
φθοροκινολονών κατά τη φάση της ανάπτυξης σε συνδυασμό με μια έντονη και παρατεταμένη
αύξηση κατανάλωσης του πόσιμου νερού, και ως εκ τούτου του δραστικού συστατικού, πιθανότατα
λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενδέχεται να συνδέεται με βλάβη του αρθρικού χόνδρου.
Ασυμβατότητες:
Να μην αναμειγνύεται με κανένα άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
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:
07-03-2016
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
100 ml, 1L φιάλη και 5 L βαρέλι. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.
Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας: 75612/15/28-12-2016

ΤΟΙΠΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: 
HIPRA EΛΛAΣ A.E.
Ψυχάρη 3 / 184 53 Níκαια - ΕΛΛΑΣ
Tηλ: 210 4978660 - Fax: 210 4978661 
e-mail: greece@hipra.com
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Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως ...

Θα πρέπει να υπάρχει φροντίδα ώστε η συνιστώμενη δόση να καταναλώνεται πλήρως.
Χρησιμοποιείστε κατάλληλο και σωστά βαθμονομημένο δοσολογικό εξοπλισμό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:
Πριν τη χρήση οι δεξαμενές τροφοδοσίας νερού θα πρέπει να αδειάζουν, να καθαρίζονται σχολαστικά
και κατόπιν να γεμίζονται με συγκεκριμένο όγκο καθαρού νερού, πριν την προσθήκη της απαιτούμενης
ποσότητας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. Το δημιουργηθέν διάλυμα θα πρέπει να
αναμιγνύεται.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Ορνίθια: Κρέας και εντόσθια: 7 ημέρες.
Γαλοπούλες: Κρέας και εντόσθια: 13 ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά τα οποία παράγουν αυγά για κατανάλωση
από τον άνθρωπο. Να μην χορηγείται σε ωοπαραγωγά πτηνά αντικατάστασης
για 14 ημέρες πριν από την έναρξη της ωοτοκίας.


