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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 
 

ERADIA 125 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους 
 
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: 
VIRBAC 
1ère avenue 2065m LID 
06516 Carros 
France 
 
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 
VIRBAC 
1ère avenue 2065m LID 
06516 Carros 
France 
 
DELPHARM Huningue 
26 rue de Chapelle 
68330 Huningue 
France 
 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
ERADIA 125 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους 
Metronidazole 
 
3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Κάθε ml περιέχει 
 
Δραστικό συστατικό: 
Metronidazole  125 mg 
 
Έκδοχα: 
Butylhydroxytoluene (E321) 0,2 mg 
 
Αρωματισμένο ελαιώδες εναιώρημα με καφέ ορατά σωματίδια. 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 
Θεραπεία των λοιμώξεων της γαστρεντερικής οδού που προκαλούνται από Giardia spp. και 
Clostridium spp. (δηλαδή C. perfringens ή C. difficile). 
Θεραπεία των λοιμώξεων της ουρογεννητικής οδού, της στοματικής κοιλότητας, του λάρυγγα και του 
δέρματος που προκαλούνται από αποκλειστικά αναερόβια βακτήρια (π.χ. Clostridium spp.) ευαίσθητα 
στη μετρονιδαζόλη. 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση ηπατικών διαταραχών. 
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. 
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6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν μετά τη χορήγηση μετρονιδαζόλης: 
έμετος, ηπατοτοξικότητα και ουδετεροπενία. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν 
νευρολογικά συμπτώματα, ιδίως μετά από παρατεταμένη θεραπεία με μετρονιδαζόλη. 
 
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες) 
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα) 
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1.000 υπό θεραπεία ζώα) 
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα) 
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων 
αναφορών). 
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο 
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να 
ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
 
Σκύλοι. 
 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χρήση από το στόμα. 
 
Η συνιστώμενη δόση είναι 50 mg μετρονιδαζόλης ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα (δηλαδή 0,4 
mL ανά kg σωματικού βάρους), κατά προτίμηση χορηγούμενη σε δύο ισόποσες δόσεις (δηλαδή 25 
mg, τα οποία ισοδυναμούν με 0,2 mL ανά kg σωματικού βάρους δύο φορές ημερησίως) για 5-7 
ημέρες. 
 
Για τη διασφάλιση της σωστής δοσολογίας θα πρέπει να υπολογίζεται το σωστό σωματικό βάρος όσο 
το δυνατό ακριβέστερα για την αποφυγή υποδοσίας και υπεροδοσολογίας.  
 
Ο ακόλουθος πίνακας προορίζεται ως οδηγός για τη χορήγηση του προϊόντος στον όγκο που 
αντιστοιχεί, είτε 25 mg/kg για χορήγηση δύο φορές ημερησίως ή 50 mg/kg για χορήγηση μία φορά 
ημερησίως. 
 

Παραδείγματα 
σωματικού 
βάρους (kg) 

Όγκος για χορήγηση 
25mg/kg δύο φορές 

ημερησίως  

Όγκος για χορήγηση 
50mg/kg μια φορά 

ημερησίως 
1  0,4mL 
2 0,4mL 0,8mL 
3 0,6mL 1,2mL 
4 0,8mL 1,6mL 
5 1,0mL 2,0mL 
10 2,0mL 4,0mL 
15 3,0mL 6,0mL 
20 4,0mL 8,0mL 
25 5,0mL 10,0mL 
30 6,0mL 12,0mL 
35 7,0mL 14,0mL 
40 8,0mL 16,0mL 
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Για δόσεις που απαιτούν περισσότερες από δύο γεμισμένες  σύριγγες, η χορήγηση πρέπει να γίνεται 
δύο φορές ημερησίως, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα μέτρησης και δοσολογίας. 
 
Το πόσιμο εναιώρημα χορηγείται μέσω της συσκευασίας που περιγράφεται παρακάτω. 
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 
[Συσκευασία με πώμα ασφαλείας] 
Α - Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. 
B - Ξεβιδώστε το προστατευτικό επίπωμα. 
C - Εισάγετε τη σύριγγα στο ανώτερο λευκό τμήμα του πώματος (λαβή δακτύλων) πιέζοντας 
σταθερά, και στη συνέχεια, καθώς πιέζετε, περιστρέψτε τη σύριγγα προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) 
μέχρι να εμφανιστεί η πράσινη χρωματιστή ένδειξη σε σχήμα χαμόγελου. 
D – Αναποδογυρίστε τη φιάλη και αναρροφήστε το συνιστώμενο όγκο προϊόντος σε ανάποδη θέση. 
E - Μόλις αποσύρετε με τη σύριγγα τη σωστή ποσότητα προϊόντος, ξεβιδώστε τη σύριγγα από το 
καπάκι χωρίς να πιέζετε περιστρέφοντάς την προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρι να 
εμφανιστεί ξανά η κόκκινη χρωματιστή ένδειξη σε σχήμα χαμόγελου, συνεχίστε να περιστρέφετε για 
να αποσυνδεθεί η σύριγγα. 
Το σύστημα μπορεί επίσης να κλείσει περιστρέφοντας τη λαβή δακτύλων χειροκίνητα. 
F - Βιδώστε ξανά πίσω το προστατευτικό επίπωμα. 
Χορηγήστε το προϊόν αναμεμειγμένο με ένα μέρος της τροφής ή απευθείας στο στόμα του ζώου. 
Φοράτε αδιαπέραστα γάντια όταν χειρίζεστε το προϊόν και/ή όταν χορηγείτε το προϊόν απευθείας στο 
στόμα του ζώου. Όταν χορηγείτε το προϊόν με την τροφή, περιμένετε μέχρι το ζώο να καταναλώσει 
εντελώς την τροφή που περιέχει το φάρμακο και έπειτα χορηγήστε το υπόλοιπο.   
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Δοσομετρική 

σύριγγα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

1 Προστατευτικό επίπωμα2 Σύστημα διανομής 

= η λαβή δακτύλων επιτρέπει στη σύριγγα να 

βιδώσει στη  σωστή θέση και στο σύστημα να 

ανοίξει με περιστροφή 3 Χρωματιστή ένδειξη σε 

σχήμα χαμόγελου: κόκκινο = κλειστό / πράσινο 

= ανοιχτό 4 Φιάλη 

 

Ταυτόχρονα 
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[Συσκευασία με βιδωτό πώμα] 
Α- Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. 
B- Πιέστε δυνατά προς τα κάτω και στρίψτε δεξιά το έγχρωμο τμήμα του πώματος μέχρι να 
ασφαλιστεί. 
C- Ανοίξτε το εύκαμπτο συνδεδεμένο πώμα. 
D- Τοποθετήστε τη σύριγγα στη φιάλη σε όρθια θέση. 
Ε- Αναποδογυρίστε τη φιάλη και αναρροφήστε το συνιστώμενο όγκο προϊόντος σε ανάποδη θέση. 
F- Μόλις γεμίσετε, γυρίστε τη φιάλη σε όρθια θέση και αποσυνδέστε τη σύριγγα. 
G- Κλείστε το εύκαμπτο συνδεδεμένο πώμα. 
H- Στρίψτε αριστερά και τραβήξτε προς τα πάνω το έγχρωμο τμήμα του πώματος. 
Χορηγήστε το προϊόν αναμεμειγμένο με ένα μέρος της τροφής ή απευθείας στο στόμα του ζώου. 
Φοράτε αδιαπέραστα γάντια όταν χειρίζεστε το προϊόν και/ή όταν χορηγείτε το προϊόν απευθείας στο 
στόμα του ζώου. Όταν χορηγείτε το προϊόν με την τροφή, περιμένετε μέχρι το ζώο να καταναλώσει 
εντελώς την τροφή που περιέχει το φάρμακο και έπειτα χορηγήστε το υπόλοιπο.   
 

 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φύλλο οδηγιών χρήσης, το οποίο θα κυκλοφορήσει, θα αναφέρεται, είτε στο πώμα 
ασφαλείας, είτε στο βιδωτό πώμα, αλλά όχι και στα δύο. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά 
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 30ºC. 
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης 
που αναγράφεται στην ετικέτα, μετά ΛΗΞΗ/EXP. Η ημερομηνία λήξης συμπίπτει με την τελευταία 
ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.  
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 
 - για τη φιάλη των 30 ml: 3 μήνες. 
 - για τη φιάλη των 100 ml: 6 μήνες. 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα: 
Εξαιτίας της πιθανής μεταβλητότητας (ώρα, γεωγραφική θέση) στην εμφάνιση βακτηρίων που είναι 
ανθεκτικά στην μετρονιδαζόλη, συνιστάται η λήψη βακτηριολογικού δείγματος και η διεξαγωγή 
δοκιμής ευαισθησίας. Όποτε είναι δυνατόν, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν 
δοκιμής ευαισθησίας. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες, εθνικές και περιφερειακές 
αντιμικροβιακές πολιτικές κατά τη χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό 
προϊόν σε ζώα: 
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Η μετρονιδαζόλη χορηγούμενη σε ζώα εργαστηρίου καθώς και σε ανθρώπους έχει καταδείξει 
μεταλλαξιογόνες και γονιδιοτοξικές ιδιότητες. Η μετρονιδαζόλη έχει  επιβεβαιωμένη καρκινογόνο 
δράση σε ζώα εργαστηρίου και έτσι μπορεί να έχει καρκινογόνες επιδράσεις και στους ανθρώπους 
επίσης. Ωστόσο, τα στοιχεία που υπάρχουν για την καρκινογενετική δράση της μετρονιδαζόλης. 
στους ανθρώπους είναι ανεπαρκή. 
 
Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος.  Σε περίπτωση γνωστής 
υπερευαισθησίας στη μετρονιδαζόλη ή σε άλλα παράγωγα νιτροϊμιδαζόλης ή σε ένα από τα 
συστατικά του προϊόντος, αποφύγετε την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους, συμπεριλαμβανομένης της επαφής χέρι-
στόμα. 
Για την αποφυγή τέτοιας επαφής να φοράτε αδιαπέραστα γάντια, όταν χειρίζεστε το προϊόν και/ή για 
απευθείας χορήγηση στο στόμα του ζώου. 
Μην επιτρέπετε σε σκύλους υπό θεραπεία να γλείφουν άτομα αμέσως μετά τη λήψη του φαρμάκου. 
Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε προσεκτικά την εκτεθειμένη περιοχή. 
 
Η μετρονιδαζόλη μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες (νευρολογικές) αντιδράσεις. 
Αποφύγετε τυχαία κατάποση. 
Μην πίνετε, τρώτε ή καπνίζετε κατά τη χορήγηση του προϊόντος. 
Για να αποφύγετε την πρόσβαση του παιδιού στο περιεχόμενο του προϊόντος κλείνετε τη φιάλη 
αμέσως μετά τη χρήση. 
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να 
επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού 
προϊόντος. 
 
Επιπλέον προφυλάξεις για τη χορήγηση του προϊόντος στην τροφή: 
Μην αφήνετε τη σύριγγα που περιέχει φαρμακευτικό προϊόν σε θέση που βλέπουν και προσεγγίζουν 
τα παιδιά. 
Για να αποφευχθεί η πρόσβαση των παιδιών σε χρησιμοποιημένες σύριγγες, διατηρήστε τις σύριγγες 
στην αρχική συσκευασία μετά τη χρήση. 
Αποτρέψτε την πρόσβαση των παιδιών στην τροφή του σκύλου που περιέχει το φάρμακο. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσβαση των παιδιών στην τροφή του σκύλου που περιέχει το 
φάρμακο, χορηγήστε ένα μέρος της τροφής που περιέχει το φάρμακο και περιμένετε μέχρι το ζώο να 
το καταναλώσει εντελώς και στη συνέχεια να χορηγήστε το υπόλοιπο της τροφής. Χορηγήστε τη 
θεραπεία σε θέση που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.  
Κάθε υπόλειμμα τροφής που περιέχει φάρμακο πρέπει να απομακρύνεται αμέσως και το δοχείο να 
πλένεται καλά. Φοράτε γάντια και πλένετε τα χέρια σας όταν χειρίζεστε το προϊόν και καθαρίζετε το 
δοχείο φαγητού, το οποίο περιείχε το φάρμακο.  
 
Εγκυμοσύνη και γαλουχία: 
Εργαστηριακές μελέτες σε ζώα κατέδειξαν αντιφατικά αποτελέσματα όσο αναφορά τις ενδείξεις 
τερατογένεσης/εμβρυοτοξικότητας με τη χρήση μετρονιδαζόλης. Συνεπώς, δεν συνιστάται η χρήση 
του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης. Η μετρονιδαζόλη απεκκρίνεται στο γάλα και ως εκ 
τούτου δεν συνιστάται η χρήση της κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.  
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: 
Η μετρονιδαζόλη μπορεί να δρα ανασταλτικά στην αποδόμηση άλλων ουσιών στο ήπαρ, όπως η 
φαινυτοΐνη, η κυκλοσπορίνη και η βαρφαρίνη. 
Η σιμετιδίνη μπορεί να μειώσει τον μεταβολισμό της μετρονιδαζόλης στο ήπαρ με αποτέλεσμα την 
αυξημένη συγκέντρωση της μετρονιδαζόλης στον ορό αίματος. 
Η φαινοβαρβιτάλη μπορεί να αυξήσει τον μεταβολισμό της μετρονιδαζόλης στο ήπαρ με αποτέλεσμα 
τη μειωμένη συγκέντρωση της μετρονιδαζόλης στον ορό αίματος. 
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): 
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Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πιθανότερο να εμφανιστούν σε δόσεις και διάρκειες θεραπείας, οι 
οποίες υπερβαίνουν το συνιστώμενο θεραπευτικό σχήμα. Εάν εμφανιστούν νευρολογικά 
συμπτώματα, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί και ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
συμπτωματικά. 
 
Ασυμβατότητες: 
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 
αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. 
 
 
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του 
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 
 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Φιάλη των 30 ml ή 100 ml. 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
 


