
NARCOSTART 

Μεδετομιδίνη για εγκατάσταση αναισθησίας 

ΟΝΟΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Narcostart 1 mg/ml – Ενέσιμο διάλυμα για Γάτες και Σκύλους 

(NL, AT, BE, CZ, EL, HU, IS, LU, PL, SK) 

Sedastart 1 mg/ml – Ενέσιμο διάλυμα για Γάτες και Σκύλους 

(SE, NO, DK, ES, PT, IT, UK, FI, IE) 

2.    ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

1 ml ενέσιμου διαλύματος περιέχει: 

Δραστική ουσία:    Μεδετομιδίνη (ως υδροχλωρική)     0.85 mg 

(ισοδύναμη με 1.0 mg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης) 

Έκδοχα:        Methyl parahydroxybenzoate (E 218)    1.0 mg 

Propyl parahydroxybenzoate (E 216)    0.2 mg 

Για πλήρη λίστα εκδόχων, βλ. Παράρτημα 6.1. 

3.    ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Ενέσιμο διάλυμα. 

Άχρωμο, αποστειρωμένο υδατικό διάλυμα. 

4.    ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1    Είδος ζώου 

 

Σκύλος και Γάτα 

4.2    Ενδείξεις χρήσης, σύμφωνα με το είδος του ζώου 

 

Σε σκύλους και γάτες: 

Ηρέμιση . Προνάρκωση σε γενική αναισθησία. 

Σε γάτες: 

Σε συνδυασμό με κεταμίνη για γενική αναισθησία σε χειρουργικές επεμβάσεις μικρής διάρκειας 

4.3     Αντενδείξεις 

 

Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με: 

-    σοβαρή καρδιοαγγειακή πάθηση ή αναπνευστικές παθήσεις ή διαταραχή της νεφρικής ή ηπατικής 

λειτουργίας. 

-    μηχανικά εμπόδια στο γαστρεντερικό σωλήνα (εγκολεασμός, ξένο σώμα στον οισοφάγο, κήλη). 

-    εγκυμοσύνη. 

-    σακχαρώδης διαβήτης. 

-     καταστάσεις shock, απίσχνασης ή σοβαρής παράλυσης. 

 

Να μη χρησιμοποιείται με συμπαθομιμητικές αμίνες. 



Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στα ενεργά συστατικά ή στα έκδοχα.. 

Να μη χρησιμοποιείται στα ζώα με οφθαλμικά προβλήματα στα οποία η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης θα 

ήταν ζημιογόνος. 

 

4.4     Προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 

Η μεδετομιδίνη μπορεί να μη δημιουργήσει αναλγησία σε όλη τη διάρκεια της ηρέμισης, κάτι που πρέπει να 

λαμβάνεται υπ`όψη σε επώδυνες καταστάσεις, ώστε να χορηγείται επιπρόσθετη αναλγησία.. 

4.5    Προφυλάξεις κατά τη χρήση 

Προφυλάξεις κατά τη χρήση στα ζώα 

Κλινική εξέταση πρέπει να γίνεται σε όλα τα ζώα πριν να γίνει ηρέμιση ή γενική αναισθησία.. 

Υψηλότερες δόσεις μεδετομιδίνης πρέπει να αποφεύγονται σε μεγαλόσωμες φυλές.. Προσοχή απαιτείται όταν 

συνδυάζετε τη μεδετομιδίνη με άλλα αναισθητικά ή ηρεμιστικά επειδή μπορεί να ενταθεί η αναισθητική της 

δράση. Η δόση του αναισθητικού πρέπει να μειώνεται σύμφωνα με την ανταπόκριση λόγω σημαντικού εύρους 

απαιτήσεων μεταξύ ασθενών.  Πριν τη χρήση συνδυασμού αναισθητικών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ`όψη οι 

προειδοποιήσεις και οι αντενδείξεις σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.. 

Να μη χορηγείται τροφή 12 ώρες πριν την αναισθησία.. 

Το ζώο θα πρέπει να τοποθετείται σε ήρεμο περιβάλλον , ώστε η ηρέμιση να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυτό 

έρχεται σε 10-15 λεπτά. Δε θα πρέπει να ξεκινά καμιά διαδικασία πριν επιτευχθεί η μέγιστη ηρέμιση. 

Η θερμοκρασία του ζώου θα πρέπει να διατηρείται σταθερή, κατά τη διάρκεια και της επέμβασης και της 

ανάνηψης.. 

Τα μάτια θα πρέπει να εφυγραίνονται. 

Νευρικά, επιθετικά ζώα θα πρέπει να έχουν το χρόνο να ηρεμήσουν πριν την έναρξη θεραπείας.. 

Άρρωστα και παραλυτικά ζώα θα πρέπει να προναρκώνονται με μεδετομιδίνη πριν την εγκατάσταση και 

διατήρηση της γενικής αναισθησίας υπολογίζοντας την αναλογία ωφέλους/κινδύνου. 

Προσοχή στη χρήση μεδετομιδίνης σε ζώα με καρδιοαγγειακές παθήσεις, σε υπερήλικα ή γενικά με προβλήματα 

υγείας. Πριν τη χρήση θα πρέπει να εκτιμάται η ηπατική και νεφρική λειτουργία. 

Καθώς η χρήση μόνο κεταμίνης μπορεί να προκαλέσει  κράμπες, α-2 ανταγωνιστές δε θα πρέπει να χορηγούνται 

για 30-40 λεπτά μετά τη χρήση κεταμίνης.  Η μεδετομιδίνη μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική καταστολή και 

κάτω από τέτοιες συνθήκες, πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο και χειροκίνητος αερισμός. 

 

 

Προφυλάξεις από τον άνθρωπο που χορηγεί το προϊόν στα ζώα 

1.    Στην περίπτωση τυχαίας κατάποσης ή αυτο-ένεσης, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια και δείξτε στο 

γιατρό το φυλλάδιο αλλά ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ καθώς μπορεί να επέλθει νάρκωση ή αλλαγή στην πίεση του 

αίματος 

2.     Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλενογόννους. 

3.     Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό αμέσως.. 

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

5.     Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αν υπάρξουν συμπτώματα, αναζητήστε τη 

βοήθεια γιατρού. 

6.     Εάν έγκυες χειρίζονται το προϊόν, θα πρέπει να προσέχουν να μην τρυπηθούν διότι μπορεί να υπάρξουν 

συσπάσεις της μήτρας ή μειωμένη πίεση αίματος στο έμβρυο. 

7.     Συμβουλές σε γιατρούς: 

Η μεδετομιδίνη είναι ένας α-2 αγωνιστής. Συμπτώματα μετά την απορρόφηση μπορεί να συμπεριλαμβάνουν, 



ανάλογα με τη δόση, αναπνευστική καταστολή, βραδυκαρδία, υπόταση, ξηροστομία και υπεργλυκαιμία.. 

Κοιλιακές αρρυθμίες έχουν παρατηρηθεί. Αναπνευστικά και αιμοδυναμικά συμπτώματα θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται συμπτωματικά. 

4.6    Παρενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 

 

Βραδυκαρδία  (1ου  and 2ου  βαθμού) και περιστασιακά εκτακτοσυστολές. Συστολή της στεφανιαίας αρτηρίας. 

Μειωμένος όγκος παλμού. Η πίεση του αίματος θα αυξηθεί αρχικά μετά τη χορήγηση αλλά θα επανέλθει στα 

φυσιολογικά επίπεδα ή και λίγο κάτω από αυτά. Κάποια ζώα θα κάνουν εμετό σε 5-10 λεπτά μετά τη χορήγηση. 

Οι γάτες μπορεί να κάνουν εμετό και στην ανάνηψη. Ευαισθησία σε δυνατούς θορύβους έχει παρατηρηθεί σε 

ορισμένα ζώα. 

Αυξημένη διούρηση. Υποθερμία. Αναπνευστική καταστολή, κυάνωση, πόνος στο σημείο της ένεσης και μυϊκός 

τρόμος μπορεί να παρατηρηθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί αναστρέψιμη 

υπεργλυκαιμία λόγω καταστολής της έκκρισης ινσουλίνης. 

Σε καταστολή του καρδιακού και του αναπνευστικού συστήματος ενδείκνυται η χορήγηση οξυγόνου και ο 

χειροκίνητος αερισμός. Η ατροπίνη μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό. Σκύλοι με σωματικό βάρος 

μικρότερο των 10 κιλών μπορέι να εμφανίσουν παρενέργειες συχνότερα. 

 

4.7    Χρήση κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό 

 

Δεν έχει γίνει έρευνα για την ασφάλεια του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. 

Συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις. 

4.8    Αλληλεπιδράσεις με άλλα προϊόντα 

Η ταυτόχρονη χορήγηση μεδετομιδίνης με άλλα κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος θα έχει ως 

αποτέλεσμα την ενίσχυση της δράσης όλων των ουσιών. Για αυτό θα πρέπει να γίνεται αναπροσαρμογή της 

δόσης. 

Δείτε επίσης την παράγραφο 4.5. 

Η δράση της μεδετομιδίνης αναστέλλεται απο τη χορήγηση ατιπαμεζόλης ή υομπίνης. 

4.9    Δοσολογία και οδός χορήγησης 

 

Το Narcostart προορίζεται για: 

Σκύλοι: Ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια. 

Γάτες:     Ενδομυϊκά. 

Η χρήση κατάλληλα βαθμονομημένης σύριγγας είναι απαραίτητη για να χορηγηθεί η ακριβής δόση, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση μικρών δόσεων. 

Σκύλοι: 

Για ηρέμιση, το Narcostart θα πρέεπι να χορηγείται στη δόση των 750 μg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης  i.v. ή 

1000 μg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης i.m. ανά m2 επιφάνειας σώματος. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα 

για να υπολογίσετε τη σωστή δόση σύμφωνα με το σωματικό βάρος.: 

Η μέγιστη δράση επιτυγχάνεται σε  15-20 λεπτά.. Τα αποτελέσματα της χορήγησης είναι δοσο-εξαρτώμενα και 

διαρκούν 30-180 λεπτά.. 



 

Δοσολογία Narcostart σε ml και αντιστοιχία σε υδροχλωρική μεδετομιδίνη σε μg/kg σ.β.):Μεδετομιδίνη για 

εγκατάσταση αναισθησίας 

Σωματικό βάρος [kg]    ενδοφλεβίως [ml]    Σύμφωνα με σωματικό βάρος [μg/kg]    Ενδομυϊκώς  [ml]    Σύμφωνα 

με σωματικό βάρος [μg/kg] 

1    0.08    80.0    0.10    100.0 

2    0.12    60.0    0.16    80.0 

3    0.16    53.3    0.21    70.0 

4    0.19    47.5    0.25    62.5 

5    0.22    44.0    0.30    60.0 

6    0.25    41.7    0.33    55.0 

7    0.28    40.0    0.37    52.9 

8    0.30    37.5    0.40    50.0 

9    0.33    36.7    0.44    48.9 

10    0.35    35.0    0.47    47.0 

12    0.40    33.3    0.53    44.2 

14    0.44    31.4    0.59    42.1 

16    0.48    30.0    0.64    40.0 

18    0.52    28.9    0.69    38.3 

20    0.56    28.0    0.74    37.0 

25    0.65    26.0    0.86    34.4 

30    0.73    24.3    0.98    32.7 

35    0.81    23.1    1.08    30.9 

40    0.89    22.2    1.18    29.5 

50    1.03    20.6    1.37    27.4 

60    1.16    19.3    1.55    25.8 

70    1.29    18.4    1.72    24.6 

80    1.41    17.6    1.88    23.5 

90    1.52    16.9    2.03    22.6 

100    1.63    16.3    2.18    21.8 

 

Για προνάρκωση, το Narcostart πρέπει να χορηγείται στη δόση των 10-40 µg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης ανά 

κιλό σωματικού βάρους. , που αντιστοιχεί σε  0.1 – 0.4 ml Narcostart ανά 10 κιλά σ.β. Η ακριβής δόση εξαρτάται 

από τη χρήση άλλων φαρμάκων και της δόσης αυτών. Η δόση, επίσης, πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με το 

είδος, τη διάρκεια της επέμβασης καθώς και τη θερμοκρασία και το βάρος του ασθενούς. Η προνάρκωση με 

μεδετομιδίνη θα μειώσει σημαντικά τη δόση του αναισθητικού εγκατάστασης και τον απαιτούμενο όγκο του 

εισπνευστικού αναισθητικού για τη διατήρηση της αναισθησίας. Πριν τη χρήση οποιουδήποτε συνδυασμού, θα 

πρέπει να συμβουλεύεστε τα φυλλάδια οδηγιών των υπόλοιπων φαρμάκων. Βλ. επίσης παράγραφο 4.5. 

Γάτες: 

Για ήπια-βαθιά ηρέμιση της γάτας το Narcostart πρέπει να χορηγείται στη δόση των  50 – 150 μg υδροχλωρικής 

μεδετομιδίνης / κιλό σ.β. (που αντιστοιχεί σε  0.05 – 0.15 ml Narcostart / κιλό σ.β.). 

Για αναισθησία το Narcostart πρέπει να χορηγείται στη δση των  80 μg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης / κιλό σ.β. 

(που αντιστοιχεί σε  0.08 ml Narcostart / κιλό σ.β) και  2.5 με 7.5 mg κεταμίνης  / κιλό σ.β. Με αυτή τη δόση, η 

αναισθησία επιτυγχάνεται σε 3 – 4 λεπτά και διαρκεί για 20 – 50 λεπτά. Για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, θα 



πρέπει να επαναληφθεί η χορήγηση στο ½ της αρχικής δόσης  (π.χ.. 40 μg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης / κιλό 

σ.β. (που αντιστοιχεί σε  0.04 ml Narcostart / κιλό σ.β.) και 2.5 – 3.75 mg κεταμίνης  / κιλό σ.β) ή 3.0 mg μόνο 

κεταμίνης  / κιλό σ.β / kg . Εναλλακτικά, για μεγαλύτερα διαστήματα, η αναισθησία μπορεί να παραταθεί με τη 

χρήση εισπνευστικών αναισθητικών όπως ισοφλουράνιο, αλοθάνιο, με οξυγόνο ή οξυγόνο/οξείδιο του αζώτου. 

Βλ. παράγραφο 4.5 

4.10    Υπερδοσία (συμπτώματα, επείγουσα αντιμετώπιση, αντίδοτα), εάν απαιτούνται 

 

Σε περίπτωση υπερδοσίας, τα κύρια συμπτώματα είναι παρατεταμένη ανισθησία ή ηρέμιση. Σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν καρδιοαναπνευστικές επιδράσεις. Για την αντιμετώπιση τους θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ένας α-2 ανταγωνιστής.π.χ. ατιπαμεζόλη ή υομπίνη, με την προϋπόθεση ότι η αντιστροφή της 

ηρέμισης δεν είναι επικίνδυνη για τον ασθενή (η ατιπαμεζόλη  δεν αναστρέφει τη δράση της κεταμίνης που 

μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις στο σκύλο ή κράμπες στη γάτα όταν χρησιμοποιείται μόνη). 

Χρησιμοποιήστε υδροχλωρική ατιπαμεζόλη 5 mg/ml ενδομυϊκά στο σκύλο στον ίδιο όγκο με το Narcostart, στη 

γάτα χρησιμοποιήστε το μισό όγκο. Η απαιτούμενη δόση υδροχλωρικής ατιπαμεζόλης στο σκύλο αντιστοιχεί σε 

5 φορές αυτή της μεδετομιδίνης και στη γάτα σε 2,5 φορές αυτή της μεδετομιδίνης. Οι α-2 ανταγωνιστές δεν 

πρέπει να χορηγούνται νωρίτερα από 30-40 λεπτά μετά τη χορήγηση κεταμίνης.. 

Εάν είναι επιτακτικό να αντιστραφεί η βραδυκαρδία αλλά να διατηρηθεί η ηρέμιση , πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

ατροπίνη. 

4.11    Χρόνος αναμονής 

Δεν εφαρμόζεται. 

5.    ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Φαρμακευτικό group:        Ηρεμιστικό / Αναλγητικό 

ATCvet code:                QN05CM91 

5.1    Φαρμακοδυναμική 

Το ενεργό συστατικό του  Narcostart είαι η  (R,S)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)-ethyl)]-imidazole-hydrochloride (INN: 

Μεδετομιδίνη), ένα ηρεμιστικό συστατικό με αναλγητικές και μυοχαλαρωτικές ιδιότητες. Η μεδετομιδίνη είναι 

ένας εκλεκτικός, ειδικός και υψηλά αποτελεσματικός α-2 αγωνιστής. Η ενεργοποίηση των α-2 υποδοχέων οδηγεί 

σε μείωση έκκρισης νορεπινεφρίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα, οδηγώντας σε ηρέμιση, αναλγησία και 

βραδυκαρδία. Στον οργανισμό, η μεδετομιδίνη προκαλεί αγγειοσυστολή μέσω διέγερσης των μετασυναπτικών 

α-2 αδρενοϋποδοχέων, οδηγώντας σε προσωρινή αρτηριακή υπέρταση. Μέσα σε 1-2 ώρες, η αρτηριακή πίεση 

του αίματος επιστρέφει στα φυσιολογικά ή και ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Ο αναπνευστικός ρυθμός μπορεί 

να μειωθεί προσωρινά. Το βάθος και η διάρκεια της ηρέμισης και της αναλγησίας εξαρτάται από τη δόση. Με τη 

μεδετομιδίνη επιτυγχάνεται βαθιά ηρέμιση και κατάκλιση, με μειωμένη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα (ήχοι κλπ). Η μεδετομιδίνη δρα συνεργικά με την κεταμίνη και τα οπιούχα, όπως η φαιντανύλη, 

οδηγώντας σε καλύτερη αναισθησία.  Η ποσότητα εισπνευστικών αναισθητικών, όπως το αλοθάνιο, θα μειωθεί 

με τη μεδετομιδίνη. Εκτός από τις ηρεμιστικές, αναλγητικές και μυοχαλαρωτικές ιδιότητες, η 

μεδετομιδίνη  προκαλεί υποθερμία, μυδρίαση, αναστέλλει την έκκριση σιέλου και μειώνει την εντερική 

κινητικότητα. 

5.2    Φαρμακοκινητική 

Μετά την ενδομυϊκή χορήγηση, η μεδετομιδίνη απορροφάται ταχέως και σχεδόν εξ` ολοκλήρου από το σημείο 

της ένεσης και η φαρμακοκινητική της είναι παρόμοια με την ενδοφλέβια χορήγηση. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις 



στο πλάσμα επιτυγχάνονται σε 15 -20 λεπτά.     Ο ημίσειος χρόνος ζωής υπολογίζεται σε 1,2 ώρες στο σκύλο και 

1,5 ώρες στη γάτα     Η μεδετομιδίνη οξειδώνεται κυρίως στο ήπαρ, και μια μικρή ποσότητα μεθυλιώνεται στους 

νεφρούς. Τα προϊόντα του μεταβολισμού της αποβάλλονται κυρίως με τα ούρα. 

 

6.    ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

6.1    Λίστα εκδόχων 

 

Methyl parahydroxybenzoate (E218) 

Propyl parahydroxybenzoate (E216) 

Sodium chloride 

Hydrochloric acid  (for pH-adjustment) 

Sodium hydroxide (for pH-adjustment) 

Water for Injections 

6.2    Ασυμβατότητες 

 

Λόγω έλλειψης ανάλογων μελετών, δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται αναμεμιγμένο με άλλα κτηνιατρικά 

προϊόντα. 

6.3    Χρόνος ζωής 

 

Χρόνος ζωής στη συσκευασία προς πώληση:    3 χρόνια. 

Χρόνος ζωής μετά το άνοιγμα του φιαλιδίου:     28 ημέρες 

6.4      Προφυλάξεις κατά την αποθήκευση 

 

Να μην καταψυχθεί. 

6.5    Χαρακτηριστικά συσκευασίας 

 

Γυάλινα (τύπου I) φιαλίδια σφραγισμένα με ελαστικό καπάκι βρωμοβουτυλίου και ασφαλισμένο με καπάκι 

αλουμινίου. 

1 x 1 γυάλινο φιαλίδιο με 10 ml. 

5 x 1 γυάλινα φιαλίδια με 10 ml. 

6.6    Προφυλάξεις για τη διάθεση αχρησιμοποίητου προϊόντος ή αποβλήτων που προκύπτουν από τη χρήση του 

προϊόντος 

Κάθε αχρησιμοποίητο προϊόν ή κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση του θα πρέπει να απομακρύνονται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. 

7.    ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

Le Vet B.V. 

Wilgenweg 7 

NL - 3421 TV Oudewater. 

The Netherlands 

 


