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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VIRBAGEN OMEGA 5 MU για σκύλους και γάτες
VIRBAGEN OMEGA 10 MU για σκύλους και γάτες

1. 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

VIRBAC S.A.
1ere Avenue
2065 m – L.I.D.
FRANCE

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

VIRBAGEN OMEGA 5 MU για σκύλους και γάτες
VIRBAGEN OMEGA 10 MU για σκύλους και γάτες

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Φιάλη που περιέχει σκόνη:

Δραστική ουσία

Συσκευασία 5 MU:
Ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη Ωμέγα από γάτα 5 MU*/φιάλη

Συσκευασία 10 MU:
Ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη Ωμέγα από γάτα 10 MU*/φιάλη

*MU: Εκατομμύρια Μονάδες

Φιάλη που περιέχει διαλύτη:

Ισότονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 1 ml

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Σκύλοι:
Μείωση θνησιμότητας και κλινικών σημείων της παρβοϊώσεως (εντερική μορφή) σε σκύλους από
ηλικίας ενός μηνός.
Γάτες:
Θεραπεία για γάτες που έχουν προσβληθεί από FeLV και/ή FIV, σε μη τελικά κλινικά στάδια, από
ηλικίας 9 εβδομάδων. Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε, παρατηρήθηκε ότι υπήρξε:
- μια μείωση κλινικών σημείων κατά τη συμπτωματική φάση (4 μήνες)
- μια μείωση της θνησιμότητας:

 σε αναιμικές γάτες, ένα ποσοστό θνησιμότητας περίπου 60% στους 4, 6, 9 και 12 μήνες
μειώθηκε κατά περίπου 30% μετά από θεραπεία με ιντερφερόνη.

 σε μη αναιμικές γάτες, ένα ποσοστό θνησιμότητας 50% σε γάτες με λοίμωξη από FeLV
μειώθηκε στα 20% μετά από θεραπεία με ιντερφερόνη. Σε γάτες με λοίμωξη από FIV, η
θνησιμότητα ήταν χαμηλή (5%) και δεν επηρεάστηκε από τη θεραπεία.
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5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Σκύλοι: Ο εμβολιασμός κατά τη διάρκεια και μετά από θεραπεία με VIRBAGEN OMEGA
αντενδείκνυται, μέχρι την πλήρη ανάρρωση του σκύλου.
Γάτες: καθώς ο εμβολιασμός αντενδείκνυται στη συμπτωματική φάση λοιμώξεων από FeLV/FIV, η
ενέργεια του VIRBAGEN OMEGA στον εμβολιασμό της γάτας δεν έχει εκτιμηθεί.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε μερικές περιπτώσεις κατά τη θεραπεία μπορούν να παρατηρηθούν τα ακόλουθα παροδικά κλινικά
σημεία σε σκύλους και γάτες:
 υπερθερμία (3-6 ώρες μετά την ένεση)
 έμετος
 μαλακά κόπρανα μέχρι ήπια διάρροια, μόνο σε γάτες.
Ακόμη, μπορούν να παρατηρηθούν μια μικρή μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων
και των ερυθρών αιμοσφαιρίων και μια αύξηση της πύκνωσης της αλανίνης αµινοτρανσφεράσης.
Αυτοί οι παράμετροι αποκαθίστανται εντός 1 εβδομάδας μετά από την τελευταία ένεση.
 παροδική κόπωση κατά τη θεραπεία, μόνο σε γάτες.

Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακαλώ ειδοποιήστε τον
κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι και γάτες.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σκύλοι: Η δόση είναι 2,5 MU/kg σωματικού βάρους.
Γάτες: Η δόση είναι 1 MU/kg σωματικού βάρους.

Η λυόφιλη κόνις πρέπει να ανασυσταθεί με 1 ml του ειδικού διαλύτη για να ληφθεί, ανάλογα με τη
συσκευασία, εναιώρημα που περιέχει 5 MU ή 10 MU ανασυνδυασμένης ιντερφερόνης.
Σκύλοι: Το ανασυσταθέν προϊόν πρέπει να ενίεται ενδοφλεβίως μία φορά την ημέρα επί 3 συνεχείς
ημέρες.
Γάτες: Το ανασυσταθέν προϊόν πρέπει να ενίεται υποδορίως μία φορά την ημέρα επί 5 συνεχείς
ημέρες. Πρέπει να εκτελεστούν τρεις διαφορετικές θεραπείες των 5 ημερών την ημέρα 0, τη 14η
ημέρα και τη 60η ημέρα.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύσταση.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σκύλοι και γάτες: αποδείχτηκε ότι η αυστηρή συμμόρφωση με τη συνιστώμενη δοσολογία είναι
υποχρεωτική για την εξασφάλιση κλινικού οφέλους.
Γάτες: Κατά την  περίπτωση επαναληφθέντων θεραπειών χρονικών λοιμώξεων που σχετίζονται με
ηπατική, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια, πρέπει να γίνει παρακολούθηση της σχετικής νόσου πριν
τη χορήγηση του VIRBAGEN OMEGA.
Η χρήση συμπληρωματικών υποστηρικτικών θεραπειών βελτιώνει τη πρόγνωση.
Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το διαλύτη που το συνοδεύει.
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10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά.
Αποθηκεύεται και μεταφέρεται στους 4 °C ± 2 °C.
Να μην καταψύχεται.
Αποθηκεύεται στο αρχικό χαρτοκιβώτιο.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος κατά την κύηση και τη γαλουχία δεν έχει
εξακριβωθεί.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την πρόκληση μακροπρόθεσμων ανεπιθύμητων ενεργειών σε
σκύλους και γάτες, ιδίως για αυτοάνοσες διαταραχές. Τέτοιες παρενέργειες έχουν περιγραφεί μετά
από πολλαπλή και μακροπρόθεσμη χορήγηση ιντερφερόνης τύπου Ι στον άνθρωπο. Το ενδεχόμενο
εμφάνισης αυτοάνοσων διαταραχών σε θεραπευμένα ζώα δεν μπορεί, επομένως να αποκλειστεί και
πρέπει να ισοζυγιστεί με το κίνδυνο που σχετίζεται  με τις λοιμώξεις από Felv/FIV.
Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος δεν έχει ελεγχθεί σε γάτες με την ογκωματώδης μορφή της
λοίμωξης από FeLV, ή σε γάτες που έχουν προσβληθεί από FeLV ή και με συνυπάρχουσα λοίμωξη
από FIV στα τελικά στάδια.
Σε περίπτωση ενδοφλέβιας χορήγησης σε γάτες, μπορούν να παρατηρηθούν αυξημένες ανεπιθύμητες
ενέργειες, όπως για παράδειγμα, υπερθερμία, μαλακά κόπρανα, ανορεξία, χαμηλή κατανάλωση νερού
ή εξάντληση.

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοχορήγησης με το προϊόν, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια, έστω
και αν χορηγήθηκε μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα, και να πάρετε μαζί σας το εσώκλειστο φύλλο
οδηγιών χρήσεως.

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 υπολείμματα από τέτοιου είδους
κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπον ισχύουσες
απαιτήσεις.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον παρόν προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) στη διεύθυνση http://www.emea.eu.int/
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15. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
VIRBAC HELLAS AE
23 ΧΜ ΑΘΗΝΩΝ–ΛΑΜΙΑΣ,ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14565, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ. 210–6219520
FAX 210–8140900
info@virbac.gr www.virbac.gr

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.


