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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Eprinex Pour-on, 0.5%w/v, διάλυμα για επίχυση, για βοοειδή (κρεοπαραγωγής και 
γαλακτοπαραγωγής) 
 
2. ΠΟΙΟΤIΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Δραστικά συστατικά: Eprinomectin: 0.5%w/v  
 
Για πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε 6.1 
 
3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Διάλυμα για  επίχυση. 
 
Διαυγές ,ελαφρώς κίτρινο διάλυμα. 
 
4.ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1. Είδη ζώων  
Βοοειδή κρεοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής. 
 
4.2. Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 
Το Eprinex Pour-on για βοοειδή κρεοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής, ενδείκνυται 
για την αποτελεσματική θεραπεία και έλεγχο των πιο κάτω παρασίτων. 
 
Νηματώδεις σκώληκες του γαστρεντερικού συστήματος (ενήλικα και προνύμφες 
4ου στάδιο)  
Ostertagia spp. 
Ostertagia ostertagi (περιλαμβανόμενων ανασταλμένων L4 ) 
Ostertagia. lyrata (μόνο ενήλικα) 
Cooperia spp (περιλαμβανόμενων ανασταλμένων L4 ) 
Cooperia oncophora 
Cooperia punctata 
Cooperia pectinata 
Cooperia surnabada 
Haemonchus placei 
Trichostrongylus spp. 
Trichostrongylus axei 
Trichostrongylus colubriformis 
Bunostomum phlebotomum 
Nematodirus helvetianus 
Oesophagostomum spp. (μόνο ενήλικα) 
Oesophagostomum radiatum 
Trichuris spp. (μόνο ενήλικα) 
 
 
Στρόγγυλοι 
Dictyocaulus viviparus (ενήλικα και L4) 
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Υπόδερμα (στάδια εξέλιξης) 
Hypoderma bovis 
H. lineatum 
 
Ακάρεα 
Chorioptes bovis 
Sarcoptes scabiei var. bovis 
 
Φθείρες  
Damalinia bovis 
Linognathus vituli 
Haematopinus eurysternus 
Solenopotes capillatus 
 
Κερατόμυγα 
Haematobia irritans 
 
Παρατεταμένη δράση 
Το Eprinex Pour-on για βοοειδή κρεοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής, όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχει αποτελεσματικά την επαναμόλυνση με 
Ostertagia spp (συμπεριλαμβανομένου του O. ostertagi. και του Ο. lyrata.), Cooperia 
spp (συμπεριλαμβανομένου του C. oncophora., του C. punctata και C.surnabada), 
Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum radiatum, Dictyocaulus viviparus μέχρι  28 
ημέρες μετά την θεραπεία και Haemonchus placei και Trichostrongylus 
spp.(συμπεριλαμβανομένου  του T.axei    T.colubriformis  ), μέχρι  21 μέρες μετά τη 
θεραπευτική αγωγή. Το Eprinex Pour-on για βοοειδή κρεοπαραγωγής και 
γαλακτοπαραγωγής ελέγχει τα Haematobia irritans (Horn flies) για τουλάχιστον 7 μέρες 
μετά την αγωγή. Το φάρμακο είναι πιο αποτελεσματικό όταν αποτελεί μέρος 
προγράμματος ελέγχου τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών παράσιτων των 
βοοειδών, βασισμένου στην επιδημιολογία αυτών των παρασίτων. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
Το προϊόν αυτό έχει παρασκευαστεί μόνο για τοπική χρήση στα βοοειδή 
κρεοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής  και σε αγελάδες που βρίσκονται στο στάδιο 
της γαλουχίας. 
Να μη χρησιμοποιείται σε άλλα είδη ζώων. Να μη χορηγείται από το στόμα η 
παρεντερικά. 
Να μη χρησιμοποιείται σε μέρη της ράχης του ζώου που είναι καλυμμένα με λάσπη ή 
κόπρανα. 
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα  με γνωστή υπερευαισθησία στα δραστικά συστατικά. 
 
4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 
Καμία 
 
4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
Οι λεπτομέρειες που δόθηκαν στο σημείο 4.10 ισχύουν 
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Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με το δέρμα, πλένετε αμέσως με νερό και 
σαπούνι. Εάν από λάθος γίνει έκθεση των ματιών στο φάρμακο, ξεβγάλετε αμέσως με 
νερό. 
Μη καπνίζετε και μη τρώτε όταν χειρίζεστε το φάρμακο. 
Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. 
 
4.6 Ανεπιθύμητες Ενέργειες (συχνότητα και  σοβαρότητα ) 
Καμία γνωστή 
 
4.7 Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία 
 
Το Eprinex Pour-on για βοοειδή κρεοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής μπορεί να 
χρησιμοποιείται καθ΄όλα τα στάδια της γαλουχίας.  
Μελέτες έχουν δείξει ένα ευρύ φάσμα περιθωρίων ασφάλειας.  
Μελέτες που έγιναν σε αγελάδες και ταύρους με χρήση τριπλάσιας δόσης φαρμάκου 
από τη συστηνόμενη  (0,5 mg Eprinomectin / kg σωματικού βάρους) δεν παρουσίασαν 
αρνητικά αποτελέσματα στην αναπαραγωγική ικανότητα των βοοειδών. 
 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 
Δεν είναι γνωστή καμία. 
 
4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Χορηγείται μόνο τοπικά στη δόση του 1ml Eprinex pour-on για βοοειδή κρεοπαραγωγής 
και γαλακτοπαραγωγής ανά 10kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχεί με τη 
συστηνόμενη δόση του 0,5 mg eprinomectin ανά kg σωματικού βάρους. Το προϊόν  θα 
πρέπει να  εναποτίθεται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, σε μια λεπτή γραμμή που 
αρχίζει από την ωμοπλάτη και φτάνει μέχρι την ουρά. Διατίθενται οι πιο κάτω 
συσκευασίες: 
 
Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε φιάλες των 250ml και του 1 λίτρου, που 
χρησιμοποιούνται και σαν φιάλες δόσεις. 
Τοποθετείστε το κύπελο (μεζούρα) στη φιάλη, ρυθμίστε τη δόση με το να γυρίσετε το 
άνω μέρος του κυπέλου ούτως ώστε να ευθυγραμμιστεί  το σωστό σωματικό βάρος με 
το δείκτη στο στριφτό μέρος του κυπέλου. Όταν το σωματικό βάρος είναι μεταξύ 
σημαδιών, χρησιμοποιείστε τη ψηλότερη ρύθμιση.  
 Κρατάτε τη φιάλη όρθια και πιέστε την μέχρις ότου γεμίσει το κύπελο σε ελαφρά 
υψηλότερο σημείο από το καθορισμένο, όπως φαίνεται από τις γραμμές ένδειξης.  Όταν 
σταματήσουμε την πίεση, η δόση αυτόματα προσαρμόζεται στο σωστό επίπεδο. Γυρίστε 
τη φιάλη για να μπορεί να τοποθετείται το φάρμακο κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. 
Για φιάλες του 1 λίτρου, όταν η δόση που χρειάζεται είναι για 100 kg (10 ml) ή 150 kg (15 
ml), γυρίστε το δείκτη στο «SΤOP» προτού δοθεί η δόση. Η τοποθέτηση στο σημείο 
«SΤOP» κλειδώνει το σύστημα. 
 
Δοχεία χορήγησης του φαρμάκου που κρεμμάζονται στην πλάτη του ατόμου που 
το χορηγεί (φιάλες 2,5 και 5 λίτρων) 
Συνδέστε τη δοσομετρική πιστόλα και το σωληνάριο απορρόφησης πάνω στη 
συσκευασία, με τον ακόλουθο τρόπο. 
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Συνδέστε το ελεύθερο άκρο του σωληναρίου απορρόφησης στην κατάλληλη 
δοσομετρική πιστόλα. 
Συνδέστε το σωληνάριο απορρόφησης με το κύπελο με τη σύριγγα που βρίσκεται μέσα 
στη συσκευασία. Αντικαταστήστε το πώμα του δοχείου με το κύπελο  που έχει το 
σωληνάριο απορρόφησης και σφίξτε καλά. 
Ελέγχετε προσεκτικά τη συσκευή χορήγησης, παρατηρώντας τις διαρροές. Ακολουθείστε 
τις οδηγίες χρήσης του παρασκευαστή για τη συσκευή χορήγησης ου φαρμάκου,  για 
προσαρμογή της δόσης, ορθή χρήση και διορθώσεις  της χορήγησης και απορρόφησης 
του φαρμάκου. 
Βροχή πριν και μετά τη χορήγηση του φάρμακου δεν επηρεάζει την δράση του. 
 
4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετόπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
απαραίτητο. 
Δεν παρουσιάστηκε κανένα σύμπτωμα τοξικότητας σε μοσχάρια ηλικίας 8 εβδομάδων 
στα οποία έγινε θεραπεία με 5 πλάσια δόση από την συστηνόμενη. (2,5 mg 
eprinomectin/kg σωματικού βάρους) για 3 φορές σε διαστήματα των  7 ημερών  μεταξύ 
τους. 
Σε ένα μοσχάρι στο οποίο χορηγήθηκε μία φορά 10 πλάσια δόση από τη συστηνόμενη 
(5 mg/kg σωματικού βάρους) παρουσίασε παροδικά συμπτώματα μυδρίασης. 
Δεν παρουσιάσθηκαν άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες στη θεραπεία. 
Κανένα αντίδοτο δεν έχει επισημανθεί. 
 
4.11 Χρόνος αναμονής 
 
Κρέας και εδώδιμα εντόσθια: 15 μέρες 
Γάλα:Μηδέν ώρες/ μέρες 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ή ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
ATCvetcode: QP54AA04 
 
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 
 
Το Eprinomectin Pour-on για βοοειδή κρεοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής είναι 
μέλος της ομάδας των ενδοπαρασιτοκτόνων μακροκυκλικών λακτονών οι οποίες έχουν 
μοναδικό τρόπο δράσης. Οι ουσίες αυτής της ομάδας ενώνονται εκλεκτικά και με μεγάλη 
συνάφεια με τους γλουταμινικούς  υποδοχείς των διόδων ιόντων χλωρίου , οι οποίοι 
υπάρχουν στα νευρικά και μυϊκά κύτταρα των ασπόνδυλων. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της 
διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης σε ιόντα χλωρίου και υπερπόλωση του 
νευρικού ή μυϊκού κυττάρου, με αποτέλεσμα την παράλυση και θάνατο του παρασίτου. 
Ουσίες αυτής της ομάδας μπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν με άλλους υποδοχείς 
υπεύθυνους για την δίοδο ιόντων χλωρίου, όπως τους υποδοχείς του νευρομεταβιβαστή 
γ-αμινοβουτυρικού οξέoς (GABA) 
 
Τα περιθώρια ασφάλειας των ουσιών αυτής της ομάδας οφείλονται στο γεγονός ότι τα 
θηλαστικά δεν διαθέτουν γλουταμινικούς υποδοχείς διόδων χλωρίου, οι μακροκυκλικές 
λακτόνες έχουν ασθενή τάση προς σύνδεση με άλλους υποδοχείς διόδων χλωρίου των 
θηλαστικών και ότι μακροκυκλικές λακτόνες δεν διαπερνούν εύκολα τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό. 
 
5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία 
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Μεταβολισμός  
Η βιοδιαθεσιμότητα της eprinomectin από την  τοπική χρήση στις αγελάδες είναι 30% 
περίπου, με την μεγαλύτερη απορρόφηση να επιτυγχάνεται 10 ημέρες μετά τη θεραπεία. 
Η eprinomectin  δεν μεταβολίζεται τελείως  από την τοπική χρήση στις αγελάδες. Σε όλα 
τα βιολογικά καλούπια το B1a συστατικό της eprinomectin είναι το μοναδικό κατάλοιπο σε 
αφθονία. 
 
Η συμβολή της B1a στα συνολικά επίπεδα ραδιοκαταλοίπων παραμένει σχετικά σταθερή 
μεταξύ της 7ης και 28ης ημέρας μετά τη θεραπεία, για παράδειγμα, μεταξύ 84% και 90% 
στο συκώτι, τον προταθέντα σαν κύριο στόχο ιστό. 
 
Μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα αίματος. 
Σε βοοειδή κρεοπαραγωγής όπου έγινε θεραπεία, τοπική χρήση με ραδιενεργό 
eprinomectin στη συστημένη δόση των 0,5 mg/kg σωματικού βάρους, δεν 
παρατηρήθηκε καμία αύξηση της ραδιενέργειας στο πλάσμα κατά τον κρίσιμο χρόνο, 
αλλά η υψηλότερη ποσότητα παρατηρήθηκε μεταξύ 9ης και 14ης  ημέρας μετά τη λήψη 
της δόσης. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις της eprinomectin  B1a ήταν μεταξύ  7,33 - 
19,74 ng/ml. 
 
Σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, που εφαρμόστηκε τοπική θεραπεία με ραδιενεργό 
eprinomectin στη δόση των 0,75 mg/kg σωματικού βάρους, μερικά ζώα έδειξαν σαφή 
ψηλή τιμή ραδιενέργειας στο πλάσμα, ενώ άλλα έδειξαν ένα ευρύ επίπεδο τιμών. Η 
υψηλότερη τιμή B1a ήταν σε  επίπεδα 42,7 - 134,4 ng/ml. Τα μεγαλύτερα επίπεδα 
ραδιενέργειας στο πλάσμα που παρατηρήθηκαν ήταν μεταξύ 1ης και 7ης ημέρας μετά τη 
δόση. 
 
Κατάλοιπα ιστών 
Τα επίπεδα ολικών καταλοίπων που παρατηρήθηκαν  στους ιστούς στα βοοειδή 
κρεοπαραγωγής και στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ήταν του ίδιου επιπέδου κατά 
σειρά συκώτι > νεφρά > λίπος > μυς. 
 
Η κατανομή των συνολικών καταλοίπων στους εδώδιμους ιστούς διαφέρει από άλλες 
μορφές μακρολιδίων λακτόνων όπως είναι η abamectin και η ivermectin. Για τις ενώσεις 
αυτές, τα κατάλοιπα στο λίπος ήταν πολύ πλησίον στις τιμές  των κατάλοιπων στο 
συκώτι,  το λίπος περιείχε αισθητά ψηλότερες ποσότητες από ότι τα νεφρά, ενώ τα 
κατάλοιπα της eprinomectin στο λίπος ήταν πολύ μικρότερα από ότι στο συκώτι και 
νεφρά.  
 
Η ημιπερίοδος ζωής για την εξαφάνιση των ολικών καταλοίπων  ήταν γύρω στις 8 μέρες 
και για τους 4 ιστούς στα βοοειδή. Η συγκέντρωση της eprinomectin  B1a  μειώνεται με 
τον ίδιο ρυθμό όπως και στα ολικά κατάλοιπα. 
 
Κατάλοιπα γάλακτος  
Είκοσι γαλακτοπαραγωγές αγελάδες υποβλήθηκαν σε θεραπευτική αγωγή τοπικά με μη 
σημασμένη eprinomectin στη συστημένη δόση των 0,5 mg/Κg σωματικού βάρους. . Η 

υψηλότερη συγκέντρωση της eprinomectin B1a στο γάλα κυμάνθηκε από  2.3 ng/ml 
(οριο ποσοτικής μέτρησης) μέχρι 11,36 ng/ml, με τα ψηλότερα επίπεδα να 
παρατηρούνται 2-3 ημέρες μετά την θεραπευτική αγωγή στα περισσότερα ζώα. 
 
Εκκρίσεις 
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Τα κόπρανα ήσαν η κύρια οδός απέκκρισης του φαρμάκου στα βοοειδή  
κρεοπαραγωγής και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 
Στα βοοειδή πάχυνσης, κόπρανα και ούρα συλλέχτηκαν από 2 ταύρους, η δε ποσότητα 
του φαρμάκου, που απεκκρίθηκε μέχρι 28 ημέρες μετά τη αγωγή υπολογίσθηκε μεταξύ 
στα 15-17% και 0,25 % στα κόπρανα και στα ούρα αντίστοιχα.  
Μια επί πλέον ποσότητα 53-56% βρέθηκε στο δέρμα στο σημείο εφαρμογής και 
περισυνελέγη από 3 ζώα που θανατώθηκαν 28 ώρες μετά την αγωγή. 
 
 
6 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
6.1Κατάλογος εκδόχων:   
Butylated Hydroxytoluene 
Propylene glycol octanoate decanoate 
 
 
6.2 Ασυμβατότητες 
Δεν είναι γνωστή καμία.  
 
 
6.3 Διάρκεια Ζωής 
3 χρόνια.  
 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος  
 
Μη αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30º C. Φυλάγετε τις φιάλες στα 
χαρτόνια τους για προστασία από το φως. 
 
6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
 
Το Eprinex pour-on για βοοειδή κρεοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής, διατίθεται σε 
δοχεία των 250ml, 1 λίτρο, 2,5 λίτρα και 5 λίτρα. (HPDE με καπάκι HDPE).  
 
Η φιάλη των 250ml διαθέτει για χρήση μετρητή δόσης των 25ml. Κάθε φιάλη περιέχει 
αρκετό φάρμακο για θεραπεία 10 ζώων των 250kg.  
Η φιάλη του 1 λίτρου διαθέτει για χρήση μετρητή δόσης των 50ml. Κάθε φιάλη περιέχει 
αρκετό φάρμακο για θεραπεία 40 ζώων των 250kg. 
Το δοχείο των  2,5 λίτρων είναι συσκευασία πλάτης και διαθέτει για χρήση αυτόματο 
μετρητή δόσης (αυτόματη σύριγγα) Κάθε δοχείο περιέχει φάρμακο για θεραπεία 100 
ζώων των 250kg.  
Το δοχείο των  5 λίτρων είναι συσκευασία πλάτης και διαθέτει για χρήση αυτόματο 
μετρητή δόσης (αυτόματη σύριγγα) Κάθε δοχείο περιέχει φάρμακο για θεραπεία 200 
ζώων των 250kg.  
 
6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του 
προϊόντος, αν υπάρχουν.   
Μη μολύνετε λίμνες και ρυάκια, γιατί το ελεύθερο eprinomectin μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά τα ψάρια και άλλους υδρόβιους μικροοργανισμούς.  
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Οι μελέτες δείχνουν ότι όταν το eprinomectin έρχεται σε επαφή με το έδαφος, αμέσως 
ενώνεται σταθερά και καθίσταται ανενεργό.  Αχρησιμοποίητο φάρμακο ή άχρηστα υλικά 
συσκευασίας καταστρέφονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
 
7   ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 Vetagrica Ltd 
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2450 Dhali Industrial Estate 
Nicosia, Cyprus 
Tel: 22 46 10 40  Fax: 22 31 01 05 
 
8   AΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
CY00017V 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
30/4/2004 
 
10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
18/5/2011 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 

Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν χορηγείται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.  


