
Nerfasin vet 20 mg/ml 

ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, άλογα, σκύλους, γάτες 

Ξυλαζίνη (ως υδροχλωρική) 

  

ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Ανά ml: 

Δραστική ουσία: 

Ξυλαζίνη (ως υδροχλωρική)                            20.0 mg 

(ισοδύναμη με 23.31 mg υδροχλωρικής ξυλαζίνης) 

Έκδοχα: 

Methyl parahydroxybenzoate (E218)                1.0 mg 

Διαυγές, άχρωμο διάλυμα. 

  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Ηρέμηση. 

Προνάρκωση σε συνδυασμό με αναισθητικό. 

  

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γαστρεντερική παρεμπόδιση, διότι οι μυοχαλαρωτικές ιδιότητες του 

φαρμάκου επιτείνουν τα αποτελέσματα της παρεμπόδισης και επίσης λόγω πιθανού εμετού. 

 Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με σοβαρή ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία, αναπνευστική δυσχέρεια, 

καρδιακές βλάβες, υπόταση ή/και shock. 

 Να μη χρησιμοποιείται σε διαβητικά ζώα. 

 Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων. 

 Να μη χρησιμοποιείται σε μοσχάρια μικρότερα της μίας εβδομάδας, πουλάρια μικρότερα των 2 

εβδομάδων ή σε κουτάβια και γατάκια μικρότερα των 6 εβδομάδων. 

 Να μη χρησιμοποιείται στα τελευταία στάδια εγκυμοσύνης (κίνδυνος πρόωρης εγκυμοσύνης) εκτός από 

τοκετό (βλ. παράρτημα 12). 

  

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Σε γενικές γραμμές, παρενέργειες, τυπικές για έναν α2-αδρενεργικό αγωνιστή, όπως η βραδυκαρδία, η 

αρρυθμία και η υπόταση μπορεί να συμβούν. Η ρύθμιση θερμοκρασίας μπορεί να επηρεαστεί και, κατά 



συνέπεια, η θερμοκρασία του σώματος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με την θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Η καταστολή της αναπνοής και / ή αναπνευστική ανακοπή μπορεί να συμβούν, ειδικά σε γάτες. 

  

Γάτες και σκύλοι 

 Οι γάτες και οι σκύλοι κάνουν εμετό συχνά κατά την έναρξη της δράσης της ξυλαζίνης, ιδιαίτερα αν έχουν 

τραφεί. 

 Τα ζώαμπορεί να έχουν έντονη σιελόρροια μετά από ένεση ξυλαζίνης. 

• Άλλες αρνητικές επιπτώσεις για τους σκύλους και τις γάτες περιλαμβάνουν: μυϊκό τρόμο, βραδυκαρδία 

με κολποκοιλιακό αποκλεισμό, υπόταση, μειωμένο αναπνευστικό ρυθμό, κίνηση ως απάντηση σε έντονα 

ακουστικά ερεθίσματα, υπεργλυκαιμία και αύξηση ούρηση στις γάτες. 

 Στις γάτες, η ξυλαζίνη προκαλεί συστολές της μήτρας καιμπορεί να προκαλέσει πρόωρο τοκετό. 

• Σε σκύλους, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι περισσότερο έντονες μετά από υποδόρια χορήγηση 

συγκριτικά με την ενδομυϊκή χορήγηση και το αποτέλεσμα (αποτελεσματικότητα) μπορεί να είναι 

λιγότερο προβλέψιμο. 

 Σε ευαίσθητες φυλές σκύλων με ευρύ στήθος(Great Dane, Irish setter) έχουν αναφερθεί σπάνιες 

περιπτώσεις τυμπανισμού. 

 Σε αναισθητοποιημένα ζώα, κυρίως κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο ανάνηψης, σε πολύ σπάνιες 

περιπτώσεις παρατηρήθηκαν κάρδιο-αναπνευστικές διαταραχές(καρδιακή ανακοπή, δύσπνοια, 

βραδύπνοια, πνευμονικό οίδημα, υπόταση) και νευρολογικά συμπτώματα(επιληπτικές κρίσεις, 

κατάπτωση, τρόμος). 

Βοοειδή 

 Στα βοοειδή, η ξυλαζίνη μπορεί να προκαλέσει πρόωρο τοκετό και επίσης μειώνει την προσκόλληση του 

ωαρίου. 

 Τα βοοειδή που δέχθηκαν μεγάλες δόσεις ξυλαζίνης παρουσιάζουν μερικές φορές διαρροϊκά κόπρανα 

μέχρι και 24 ώρες μετά. 

 Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι η έντονη σιελόρροια, η ατονία των στομάχων, η ατονία 

της γλώσσας, η παλινδρόμηση, ο τυμπανισμός, ο ρινικός συριγμός, η υποθερμία, η βραδυκαρδία, η 

αυξημένη ούρηση και η αναστρέψιμη πρόπτωση του πέους. 

 Στα βοοειδή, οι δυσμενείς επιπτώσεις είναιπιο έντονεςμετά τηνενδομυϊκή χορήγηση σε σύγκριση μετην 

ενδοφλέβια χορήγηση. 

Άλογα 

 Στα άλογα συχνά παρατηρείται εφίδρωση καθώς απομακρύνονται οι επιδράσεις της ηρέμησης. 

 Σοβαρή βραδυκαρδία και μειωμένος αναπνευστικός ρυθμός έχουν αναφερθεί. 

 Μετά τη χορήγηση, έχει παρατηρηθεί μία προσωρινή αύξηση της πίεσης που ακολουθείται από πτώση 

της πίεσης του αίματος. 

 Συχνότερη ούρηση έχει αναφερθεί. 



 Είναι πιθανόν να παρατηρηθεί μυϊκός τρόμος και κίνηση ως αντίδραση σε έντονα ακουστικά ερεθίσματα. 

Αν και σπάνια, έχουν αναφερθεί βίαιες αντιδράσεις σε άλογα μετά τη χορήγηση ξυλαζίνης. 

 Μπορεί να επέλθει αταξία και αναστρέψιμη πρόπτωση πέους. 

 Σπανίως η ξυλαζίνη μπορεί να προκαλέσει ήπιο κολικό γιατί καταστέλλεται η κινητικότητα του πεπτικού 

σωλήνα. Προληπτικά δεν πρέπει να χορηγείται τροφή μέχρι την πλήρη ανάνηψη. 

  

Εάν παρατηρήσετε σοβαρές παρενέργειες ή άλλες παρενέργειες που δεν αναφέρονται στο φυλλάδιο, παρακαλώ 

ενημερώστε τον κτηνίατρο σας. 

  

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ 

Βοοειδή, άλογα, σκύλοι, γάτες. 

  

ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Βοοειδή: ενδοφλέβια, ενδομυϊκά. 

Άλογα: ενδοφλέβια. 

Σκύλοι: ενδομυϊκά. 

Γάτες: ενδομυϊκά, υποδόρια. 

  

* Βοοειδή: 

Δόση: 

  

Δοσολογία για βοοειδή 

Επίπεδα δόσης§ 
ξυλαζίνη 

(mg/kg) 

Nerfasin 20 mg/ml 

(ml/100 kg) 

Nerfasin 20 mg/ml 

(ml/500 kg) 

A. Ενδομυϊκά 

I 0.05 0.25 1.25 



II 0.1 0.5 2.5 

III 0.2 1 5 

IV 0.3 1.5 7.5 

B. Ενδοφλέβια 

I 0.016-0.024 0.08-0.12 0.4-0.6 

II 0.034-0.05 0.17-0.25 0.85-1.25 

III 0.066-0.10 0.33-0.5 1.65-2.5 

  

 Δόση 1: Ηρέμηση, με μικρή μείωση του μυϊκού τόνου. Διατηρείται η ικανότητα όρθιας στάσης. 

 Δόση 2: Ηρέμηση, αξιοσημείωτη μείωση του μυϊκού τόνου και κάποια αναλγησία. Το ζώο συνήθως 

στέκεται, αλλά μπορεί να ξαπλώσει. 

 Δόση 3: Βαθιά ηρέμηση, επιπλέον μείωση του μυϊκού τόνου και κάποια αναλγησία. Το ζώο ξαπλώνει. 

 Δόση 4: Πολύ βαθιά ηρέμηση,  βαθιά μείωση του μυϊκού τόνου και κάποια αναλγησία. Το ζώο ξαπλώνει. 

  

* Άλογα 

Δόση: μία δόση 0.6-1 mg ξυλαζίνης ανά κιλό σ.β. 

(3-5 ml ανά 100 kg σ.β.). 

  

* Σκύλοι 

Δόση: μία δόση 0.5-3 mg ξυλαζίνης ανά κιλό σ.β. 

(0.025-0.15 ml ανά 1 kg σ.β.). 

  

* Γάτες 

Δόση: μία δόση ενδομυϊκή ή υποδόρια του 0.5-1 mg ανά κιλό σ.β. 



(0.025-0.05 ml ανά 1 kg σ.β.). 

  

Το φιαλίδιο δεν πρέπει να τρυπηθεί πάνω από 20 φορές. 

Ο αριθμός των τρυπημάτων πρέπει να σημειώνεται στην εξωτερική συσκευασία. 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 Η ενδοφλέβια χορήγηση θα πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό, ιδιαίτερα στα άλογα. 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Βοοειδή: 

Κρέας και εντόσθια:  1 μέρα 

Γάλα:                          0 ώρες 

  

Άλογα: 

Κρέας και εντόσθια:  1 μέρα 

Γάλα:                          0 ώρες 

  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Μακριά από παιδιά. 

Να μην ψύχεται ή καταψύχεται. 

Να μη χρησιμοποιείται μετά τη λήξη που αναγράφεται στο φιαλίδιο και στη συσκευασία μετά το EXP. 

Χρόνος ζωής μετά το άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες 

Το φιαλίδιο δεν πρέπει να τρυπηθεί πάνω από 20 φορές. 

  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 Ειδικές προφυλάξεις για κάθε είδος ζώου 

Άλογα: 

 Η ξυλαζίνη αναστέλλει τη φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου. Ως εκ τούτου, πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο σε άλογα με κολικούς, που δεν ανταποκρίνονται καλά στη λήψη αναλγητικών. Η 

χρήση της ξυλαζίνης θα πρέπει να αποφεύγεται σε άλογα με δυσλειτουργία του τυφλού. 



 Μετά τη θεραπεία των αλόγων με ξυλαζίνη, τα ζώα είναι απρόθυμα να περπατήσουν, οπότε όπου είναι 

δυνατόν, το φάρμακο θα πρέπει να χορηγείται στον τόπο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η 

θεραπεία/εξέταση. 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί στη χορήγηση του προϊόντος στα άλογα που είναι επιρρεπή σε 

ενδονυχίτιδα. 

 Τα άλογα με δυσλειτουργία ή νοσήματα του αναπνευστικού μπορεί να αναπτύξουναπειλητική για τη ζωή 

δύσπνοια. 

 Η δόσηθα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή. 

 Στο συνδυασμό με άλλα προαναισθητικά ή αναισθητικά φάρμακα πρέπει να εκτιμάται η σχέση οφέλους 

/ κινδύνου. Η εκτίμηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψη τη σύνθεση των προϊόντων, τη δόση τους και 

τη φύση της χειρουργικής επέμβασης. Οι συνιστώμενες δόσεις είναι πιθανό να διαφέρουν ανάλογα με 

την επιλογή του συνδυασμού των αναισθητικών. 

Γάτες και σκύλοι: 

 Η ξυλαζίνη αναστέλλει τη φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου. Αυτό μπορεί να κάνει την ηρέμηση με 

ξυλαζίνη μη επιθυμητή σε περιπτώσεις κοιλιακού υπέρηχου, επειδή βοηθά στην αεροβρίθεια και κάνει 

την εξέταση λιγότερο αποτελεσματική. 

 Οι βραχυκεφαλικές φυλές με  δυσλειτουργία ή νοσήματα του αναπνευστικού μπορεί να αναπτύξουν 

απειλητική για τη ζωή δύσπνοια. 

 Στο συνδυασμό με άλλα προαναισθητικά ή αναισθητικά φάρμακα  πρέπει να εκτιμάται η σχέση οφέλους 

/ κινδύνου. Η εκτίμηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψη τη σύνθεση των προϊόντων, τη δόση τους και 

τη φύση της χειρουργικής επέμβασης. Οι συνιστώμενες δόσεις είναι πιθανό να διαφέρουν ανάλογα με 

την επιλογή του συνδυασμού των αναισθητικών. 

  

Βοοειδή: 

 Τα μηρυκαστικά είναι ευαίσθητα στη ξυλαζίνη. Συνήθως, τα βοοειδή μένουν όρθια με τη χαμηλότερη 

δόση, αλλά μερικά μπορεί να πέσουν. Με τη χρήση της μεγαλύτερης δόσης, τα περισσότερα ζώα 

πέφτουν και κάποια μπορεί να έχουν πλευρική κατάκλιση. 

 Οι λειτουργίες των στομάχων καταστέλλονται με την ένεση ξυλαζίνης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

τυμπανισμό. Συστήνεται να μη χορηγηθεί τροφή και νερό κάποιες ώρες πριν τη χρήση της ξυλαζίνης. 

 Στα βοοειδή η ικανότητα ρεψίματος, βήχα και κατάποσης διατηρείται αλλά είναι μειωμένη κατά τη 

διάρκεια της ηρέμησης, γι αυτό τα ζώα θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά την ανάνηψη. Επίσης, τα 

ζώα θα πρέπει να παραμένουν σε στερνική κατάκλιση. 

 Στα βοοειδή, η χρήση ενδομυϊκών δόσεων άνω του 0,5 mg/kg σωματικού βάρους μπορεί να είναι 

απειλητική για τη ζωή (αναπνευστική και καρδιαγγειακή ανεπάρκεια). Γι αυτό απαιτείται μεγάλη 

ακρίβεια στη δοσολογία. 

 Στο συνδυασμό με άλλα προαναισθητικά ή αναισθητικά φάρμακα  πρέπει να εκτιμάται η σχέση οφέλους 

/ κινδύνου. Η εκτίμηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψη τη σύνθεση των προϊόντων, τη δόση τους και 



τη φύση της χειρουργικής επέμβασης. Οι συνιστώμενες δόσεις είναι πιθανό να διαφέρουν ανάλογα με 

την επιλογή του συνδυασμού των αναισθητικών. 

  

Ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση, για το ζώο 

  

Χορηγήστε σε ήρεμο περιβάλλον, γιατί τα ζώα μπορεί να αντιδράσουν έντονα σε εξωτερικά ερεθίσματα. 

Αποφύγετε ενδο-αρτηριακή χορήγηση. 

Ο τυμπανισμός μπορεί να συμβεί σε ζώα με πλευρική κατάκλιση και μπορεί να αποφευχθεί σε ζώα με στερνική 

κατάκλιση. 

Για να αποφύγετε εισρόφηση σιέλου ή τροφής, χαμηλώστε το λαιμό και το κεφάλι του ζώου. Μη χορηγήσετε 

τροφή και νερό στα ζώα πριν τη χρήση. 

 Υπερήλικα και εξασθενημένα ζώα είναι πιο ευαίσθητα στη ξυλαζίνη, ενώ νευρικά ή ευερέθιστα ζώα 

μπορεί να απαιτούν σχετικά υψηλότερη δόση. 

 Σε περίπτωση αφυδάτωσης, η ξυλαζίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. 

 Εμετός μπορεί να παρατηρηθεί σε 3-5 λεπτά μετά τη χορήγηση ξυλαζίνης σε σκύλους και γάτες. 

Συστήνεται να μη χορηγείται τροφή για 12 ώρες πριν τη χορήγηση ξυλαζίνης. Μπορούν όμως να έχουν 

ελεύθερη πρόσβαση στο νερό. 

 Η χρήση μαζί με ατροπίνη στο σκύλο και στη γάτα μπορεί να μειώσει τη σιελόρροια και τη βραδυκαρδία. 

 Να μην ξεπερνάτε την προτεινόμενη δοσολογία. 

 Μετά τη χορήγηση, τα ζώα θα πρέπει να ηρεμούν μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Συστήνεται να δροσίζονται τα ζώα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 25°C και να 

ζεσταίνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

 Σε επώδυνες περιπτώσεις, η ξυλαζίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τοπική ή γενική 

αναισθησία. 

 Η ξυλαζίνη προκαλεί ένα βαθμό αταξίας. Γι αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε 

επεμβάσεις άκρων ή σε ευνουχισμό στο άλογο σε όρθια στάση. 

 Τα ζώα θα πρέπει να παρακολουθούνται μέχρι την πλήρη ανάνηψη (π.χ. η καρδιακή και η αναπνευστική 

λειτουργία θα πρέπει να παρακολουθούνται και μετά την επέμβαση) και να απομονώνονται για να 

ηρεμούν. 

 Για χρήση σε νεαρά ζώα, δείτε τους περιορισμούς στην παράγραφο 4.3. Εάν το προϊόν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις ηλικίες, θα πρέπει να εκτιμηθεί η σχέση οφέλους/κινδύνου από τον 

κτηνίατρο. 

  

Ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση, για το πρόσωπο που χορηγεί το προϊόν στα ζώα. 



Σε περίπτωση κατάποσης ή αυτό-ένεσης, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια και δείξτε το φυλλάδιο οδηγιών 

στο γιατρό αλλά ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ γιατί μπορεί να επέλθει ηρέμηση και αλλαγές στην αρτηριακή πίεση. 

 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους. 

 Πλύνετε το δέρμα αμέσως μετά την επαφή με αρκετό νερό. 

 Βγάλτε τα εμποτισμένα ρούχα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα. 

 Σε περίπτωσης επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, 

αναζητήστε τη βοήθεια ενός γιατρού. 

 Οι έγκυες που χρησιμοποιούν το προϊόν θα πρέπει να προσέχουν να μην τρυπηθούν, διότι μπορεί να 

υπάρξουν συσπάσεις της μήτρας και μειωμένη αρτηριακή πίεση στο έμβρυο. 

Συμβουλές σε γιατρούς: 

Η ξυλαζίνη είναι ένας α2-αγωνιστής, επομένως τα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν, μετά την 

απορρόφηση, είναι ηρέμηση ανάλογη της δόσης, αναπνευστική καταστολή, βραδυκαρδία, υπόταση, ξηροστομία 

και υπεργλυκαιμία. Κοιλιακές αρρυθμίες έχουν επίσης αναφερθεί. Τα αναπνευστικά και αιμοδυναμικά 

συμπτώματα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά. 

  

Χρήση κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης, γαλουχίας, ωοτοκίας 

Αν και εργαστηριακές μελέτες σε αρουραίους δεν έχουν δείξει κανένα στοιχείο τερατογόνου δράσης  ή 

εμβρυοτοξικότητας, η χρήση του προϊόντος κατά  τα δύο πρώτα τρίμηνα της εγκυμοσύνης πρέπει να γίνεται 

μόνο σύμφωνα με τη σχέση οφέλους / κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. 

Να μη χρησιμοποιείται σε μεταγενέστερα στάδια της κύησης (κυρίως στα βοοειδή και τις γάτες), εκτός από την 

περίοδο του τοκετού, επειδή η ξυλαζίνη μπορεί να προκαλέσει συσπάσεις της μήτρας και πρόωρο τοκετό. 

Να μη χρησιμοποιείται  σε βοοειδή που δέχονται γονιμοποιημένα ωάρια γιατί η αύξηση του τόνου της  μήτρας 

μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφύτευσης του ωαρίου. 

  

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

Άλλοι καταστολείς του ΚΝΣ (βαρβιτουρικά, ναρκωτικά, αναισθητικά, ηρεμιστικά κλπ.) μπορεί να προκαλέσουν 

επιπρόσθετη καταστολή αν χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με ξυλαζίνη. Οι δόσεις τους πρέπει να 

προσαρμόζονται ανάλογα. Επομένως η ξυλαζίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν συνδυάζεται με 

άλλα . Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συμπαθομιμητικά φάρμακα όπως η επινεφρίνη γιατί 

μπορεί να προκληθεί κοιλιακή αρρυθμία. 

Η ταυτόχρονη ενδοφλέβια χορήγηση σουλφοναμιδών με α-2 αγωνιστές μπορεί να προκαλέσει θανάσιμη 

καρδιακή αρρυθμία. Ενώ δεν έχει αναφερθεί τέτοια αλληλεπίδραση, συστήνεται να αποφεύγεται η ενδοφλέβια 

χορήγηση προϊόντων που περιέχουν τριμεθοπρίμη/σουλφοναμίδες όταν στα άλογα έχει χορηγηθεί ξυλαζίνη. 

  

Υπερδοσία (συμπτώματα, επείγουσα κατάσταση, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα 



Σε περίπτωση υπερδοσίας, μπορεί να συμβούν καρδιακή αρρυθμία, υπόταση και βαθιά καταστολή του ΚΝΣ και 

του αναπνευστικού συστήματος. Έχουν αναφερθεί και επιληπτικές κρίσεις. Η δράση της ξυλαζίνης μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με έναν α-2 ανταγωνιστή. 

Προτείνονται τα ακόλουθα αντίδοτα σε περίπτωση υπερδοσίας: 

  

Είδος ζώου Δραστική ουσία Δόση 

Σκύλοι 

Υοχιμβίνη 

Τολαζολίνη 

Ατιπαμεζόλη 

0.125 mg/kg 

5.0 mg/kg 

0.2 mg/kg 

Γάτες Υοχιμβίνη 0.1-0.4 mg/kg 

Βοοειδή 
Ατιπαμεζόλη Υοχιμβίνη 

4-Αμινοπυριμιδίνη 

0.03 mg/kg 

0.125 mg/kg 

0.3 mg/kg 

Άλογα Ατιπαμεζόλη 0.15 mg/kg 

  

Για την καταπολέμηση της καταστολής του αναπνευστικού, υποστηρίξτε μηχανικά την αναπνοή με ή χωρίς 

αναληπτικά της αναπνοής (π.χ. δοξαπράμη). 

  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό ή στα οικιακά απορρίμματα. 

Ρωτήστε τον κτηνίατρο σας για τη διάθεση των φαρμάκων που δεν χρησιμοποιείτε. Αυτά τα μέτρα βοηθούν 

στην προστασία του περιβάλλοντος. 

  

  

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Φιαλίδια που περιέχουν  10 ml, 25 ml ή 50 ml. 

Μπορεί να μη διατίθενται όλες οι συσκευασίες. 



Χορηγείται μόνο από κτηνίατρο. 

 


