
 

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: 

DRAXXIN 25 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για χοίρους 
 

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 
 

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός: 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

ΒΈΛΓΙΟ 

 

Παραγωγό ς υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

ΒΕΛΓΙΟ 

 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

 
DRAXXIN 25 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους 

Tulathromycin 

 

 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 
Tulathromycin  25 mg / ml 

Monothioglycerol  5mg /ml 

 
∆ιαυγές άχρωµο ως υποκίτρινο ενέσιµο διάλυµα. 

 

 

4. ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 

Για τη θεραπεία και την πρόληψη της αναπνευστικής νόσου των χοίρων (SRD) που σχετίζεται µε τα 

βακτήρια Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumonia και 

Haemophilus parasuis ευαίσθητα στη tulathromycin.  Η παρουσία της νόσου στη µονάδα, θα πρέπει να 

διαπιστώνεται πριν τη ποοληπτική αγωγής.  Το DRAXXIN θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο εφόσον 

αναµένεται να αναπτυχθεί η νόσος µέσα σε 2-3 ηµέρες. 

 

 

5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

 

Να µην χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση υπερευαισθησίας των ζώων, για τα οποία προορίζεται, στα 

αντιβιοτικά της οµάδας των µακρολιδίων. 

Να µην χορηγείται ταυτόχρονα µε άλλα µακρολίδια ή λινκοζαµίδες. 

 

 



6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Παθοµορφολογικές αντιδράσεις (συµπεριλαµβανοµένης της αναστρέψιµης κυκλοφοριακής 

συµφόρησης, οιδήµατος, ίνωσης και αιµορραγίας) στο σηµείο της έγχυσης είναι παρούσες για 

περίπου 30 ηµέρες µετά την ένεση και στα δύο είδη. 

  

 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 

φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

 

 

7. ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ 

 
Χοίροι 

 

 

8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

Μία µονή ενδοµυϊκή ένεση 2,5mg tulathromycin/kg βάρους σώµατος (ισοδυναµεί µε 1 ml/10 kg 

βάρους σώµατος) στον τράχηλο 

 

Για τη θεραπεία χοίρων µε σωµατικό βάρος µεγαλύτερο από 40 kg,  χωρίστε τη δόση ώστε το ενέσιµο 

διάλυµα να µην υπερβαίνει τα 4 ml σε κάθε πλευρά. 

 

 

9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 

Συνιστάται η θεραπεία των ζώων στα πρώτα στάδια εµφάνισης της νόσου και εκτίµηση της 

ανταπόκρισης στη θεραπεία εντός 48 ωρών µετά την ένεση.  Εάν τα κλινικά σηµεία της αναπνευστικής 

νόσου επιµένουν ή αυξάνονται, ή εάν επισυµβεί υποτροπή, η θεραπεία πρέπει να αλλάξει, να 

χρησιµοποιηθεί άλλο αντιβιοτικό και να να συνεχιστεί µέχρι τα κλινικά σηµεία αποδράµουν. 

 

Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια προσδιορισµού της δόσης.  Για πολλαπλές λήψεις 

φαρµάκου από το φιαλίδιο, συνιστάται η χρήση βελόνης αναρρόφησης ή σύριγγας πολλαπλών δόσεων, 

µε σκοπό την αποφυγή υπερβολικής διάτρησης του ελαστικού πώµατος. 

 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 

Κρέας και εδώδιµοι ιστοί: 13 ηµέρες 

 

 

11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

 

Αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης 

 

Να µη χρησιµοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν µετά από την ηµεροµηνία λήξης που 

αναγράφεται στην ετικέτα µετά EXP. 



 

∆ιάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα του περιέκτη: 28 ηµέρες. 

 
 

12. ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

Η χρήση του προϊόντος πρέπει να βασίζεται σε δοκιµασία ευαισθησίας στα βακτήρια που αποµονώνονται 

από το ζώο. 

Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη επίσηµες, εθνικές και τοπικές πολιτικές αντιµικροβιακών κατά τη χρήση 

του εν λόγω προϊόντος. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν 

σε ζώα 

Η tulathromycin ερεθίζει τα µάτια.  Εάν κατά λάθος έρθει σε επαφή µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως τα 

µάτια µε άφθονο καθαρό νερό. 

Η tulathromycin πιθανόν να προκαλέσει ερεθισµό όταν έρθει σε επαφή µε το δέρµα.  Εάν κατά λάθος 

έρθει σε επαφή µε το δέρµα, πλύνετε αµέσως το δέρµα µε σαπούνι και νερό. 

 

Πλύνετε τα χέρια µετά από κάθε χρήση. 

 

Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτoένεση, να αναζητήσετε αµέσως ιατρική βοήθεια και να 

επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρµακευτικού 

προϊόντος. 

 
Κύηση και γαλουχία 

Από τις εργαστηριακές µελέτες σε αρουραίους και κουνέλια δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, 

εµβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη µητέρα. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρµακευτικού 

προϊόντοςκατά τη διάρκεια κύησης ή γαλουχίας δεν έχει επιβεβαιωθεί. Χρησιµοποιήστε το µόνο 

σύµφωνα µε γνώµονα την εκτίµηση ωφέλειας/κινδύνου του υπεύθυνου κτηνίατρου 

 

Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης:  

Να µην χορηγείται ταυτόχρονα µε άλλα αντιµικροβιακά που έχουν παρόµοιο τρόπο δράσης όπως είναι τα 

µακρολίδια ή οι λινκοσαµίδες. 

 

Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα) 

 

Σε χοιρίδια βάρους περίπου 10 kg, όταν τους χορηγηθεί 3 ή 5 φορές µεγαλύτερη θεραπευτική δόση έχει 

παρατηρηθεί στο σηµείο της ένεσης ενόχληση, και ανησυχία. 

Επίσης χωλότητα µπορεί να παρατηρηθεί, όταν χρησιµοποιείται σαν σηµείο της έγχυσης το οπίσθιο 

µέρος του ποδιού. 

 

Ασυµβατότητες 

Λόγω έλλειψης µελετών ασυµβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 

αναµειγνύεται µε άλλα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα. 

 
 

13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 



Ρωτήστε τον κτηνίατρό σας πώς να απορρίψετε τα φάρµακα που δεν χρειάζεστε πια. Αυτά τα µέτρα θα 

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος 

 

 

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
Λεπτοµερείς πληροφορίες για τον παρόν προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού Φαρµάκων στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/ 

 

 

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η tulathromycin είναι ένας ηµι-συνθετικός αντιµικροβιακός παράγοντας της οµάδας των µακρολιδίων, ο 

οποίος προέρχεται από ένα προϊόν ζύµωσης.  ∆ιαφέρει από πολλά άλλα µακρολίδια στο ότι έχει µακρά 

διάρκεια δράσης, η οποία, εν µέρει, οφείλεται στις τρείς αµινοοµάδες που διαθέτει
.  

Για το λόγο αυτό έχει 

χαρακτηριστεί ως χηµική υποκατηγορία των τριαµιλιδίων. 

 

Τα µακρολίδια έχουν βακτηριοστατική δράση,αναστέλλοντας την πρωτεϊνοσύνθεση των µικροβίων, 

λόγω της επιλεκτικής σύνδεσης τους στο βακτηριακό ριβοσωµιακό RNA.  ∆ρουν διεγείροντας την 

απόσπαση του peptidyl-tRNA από το ριβόσωµα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της µεταγραφής. 

 

Η Τulathromycin έχει in vitro δραστικότητα κατά των Μannheimia haemolytica, Pateurella multocida, 

Histophilus somni και Mycoplasma bovis και Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 

Mycoplasma hyopneumoniae και Haemophilus parasuis παθογόνα βακτήρια που τις περισσότερες φορές 

σχετίζονται µε την αναπνευστική νόσο των βοοειδών και των χοίρων, αντίστοιχα.  Αυξηµένες τιµές 

ελάχιστη αναστατικής συγκέντρωσης (ΜΙC) έχουν βρεθεί σε κάποιες εντοπίσεις του Histophilus somni 

και Actinobacillus pleuropneumoniae. 

 

Αντοχή στα µακρoλίδια µπορεί να αναπτυχθεί µε µετάλλαξη των γονιδίων που κωδικοποιούν το 

ριβοσωµιακό RNA (rRNA) ή ορισµένες ριβοσωµιακές πρωτεϊνες.  Επίσης, µε ενζυµατική τροποποίηση 

(µεθυλίωση) της θέσης πρόσδεσης στην υποοµάδα 23S του rRNA, η οποία γενικώς µπορεί να 

δηµιουργήσει διασταυρούµενη αντοχή µε τις λινκοζαµίδες και τις στρεπτογραµµίνες της οµάδας Β 

(αντοχή MLS
B
).  Ακόµη, µε ενζυµατική αδρανοποίηση ή µέσω µακρολιδικής διάχυσης.  Η 

διασταυρούµενη αντίσταση σε µακρολίδια, λινκοζαµίδες και στρεπτογραµµίνες της οµάδας Β µπορεί να 

είναι δοµική ή επαγόµενη.  Η ανάλογη ανάπτυξη αντοχής µπορεί να είναι χρωµατοσωµιακή ή 

πλασµιδιακή και µπορεί να µεταφέρεται εφόσον συνδέεται µε τους µεταφορείς γονιδίων (transposons) ή 

τα πλασµίδια. 

 

Στους χοίρους, το φαρµακοκινητικό προφίλ της tulathromycin όταν χορηγήθηκε ώς µονήρης ενδοµυϊκή 

δόση των 2.5 mg/kg βάρους σώµατος, χαρακτηρίστηκε επίσης από ταχεία και εκτεταµένη απορρόφηση, 

ακολουθούµενη από µεγάλη κατανοµή και βραδεία αποβολή. 

Η µέγιστη συγκέντρωση (C
max

) στο πλάσµα ήταν περίπου 0.6µg/mL.  Αυτή επιτεύχθηκε 30 περίπου 

λεπτά µετά τη χορήγηση της ανωτέρω δόσης (Τ
max

).  Η συγκέντρωση της tulathromycin στους πνεύµονες 

ήταν µεγαλύτερη σε σχέση µε εκείνη του πλάσµατος. 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σηµαντικής συσσώρευσης της tulathromycin στα ουδετερόφιλα και στα 

κυψελιδικά µακροφάγα. 

Ωστόσο, η συγκέντρωση in vivo της tulathromycin στα σηµεία προσβολής του πνεύµονα δεν είναι 

γνωστή. 



Την επίτευξη των µεγίστων συγκεντρώσεων ακολούθησε βραδεία µείωση της συστηµατικής έκθεσης στο 

φάρµακο, µε εµφανή ηµιπερίοδο αποβολής (t
1/2

) ίση µε 91 ώρες στο πλάσµα.  Το ποσοστό δέσµευσης µε 

τις πρωτείνες του πλάσµατος ήταν χαµηλή, περίπου 40%. 

Ο όγκος κατανοµής σε σταθερή κατάσταση (Vss), µετά από ενδοφλέβια χορήγηση, ήταν 13.2 L/kg,. 

Η βιοδιαθεσιµότητα της tulathromycin µετά από ενδοµυϊκή χορήγηση σε χοίρους ήταν περίπου 88%. 

 

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. 

Zoetis Hellas SA, Λ. Μεσογείων 253-255, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6791900 


