
1. Όνομα καί διεύθυνση του κατόχου της αδείας κυ-
κλοφορίας καί του κατόχου της αδείας παραγωγής 
που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση παρτίδων 
στον εοχ, εφόσον είναι διαφορετικοί
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός 
υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Industrial Veterinaria, S.A.
Esmeralda, 19
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona) Spain

Αποκλειστική διάθεση:
Pethealth Ltd.
Konderi 22
18541 Piraeus 
Greece

2. Ονομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προ-
ϊόντος
Medeson 1 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γά-
τες
Υδροχλωρική μεδετομιδίνη

3. Σύνθεση σε δραστικό συστατικό και άλλες ουσίες
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό: Υδροχλωρική μεδετομιδίνη, 1 mg 
(ισοδύναμο με 0.85 mg μεδετομιδίνης).
Έκδοχα: Παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας (E218), 
1.0 mg; Παραϋδροξυβενζοϊκός προπυλεστέρας (E216), 
0.2 mg.
Διαυγές και άχρωμο διάλυμα.

4. Ενδείξεις
Σκύλοι και γάτες:
- Καταστολή προκειμένου να διευκολυνθεί η ακινητοποί-
ηση των ζώων κατά τη διάρκεια κλινικών εξετάσεων.
- Προνάρκωση πριν από τη γενική αναισθησία.

5. Αντενδείξεις
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με σοβαρή καρδιαγγειακή 
νόσο, αναπνευστική νόσο, ή ηπατικές ή νεφρικές διατα-
ραχές. 
Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αποφρακτικών 
παθήσεων της γαστρεντερικής οδού (όπως συστροφή 
του στομάχου, έμφραξη, απόφραξη του οισοφάγου).
Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστής υπερευ-
αισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με σακχαρώδη διαβήτη.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που βρίσκονται σε κατά-
σταση σοκ, απισχνασμένα ή σοβαρά εξασθενημένα ζώα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με οφθαλμικά προβλή-
ματα όπου η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης θα ήταν 
επιβλαβής.
Να μην χορηγείται ταυτόχρονα με συμπαθομιμητικά ή 
σουλφαμίδες και τριμεθοπρίμη.
Βλ. παράγραφο «Χρήση κατά την εγκυμοσύνη, τη γαλου-
χία ή την ωοτοκία».

6. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Πολύ σπάνια μπορεί να εμφανιστούν καρδιαγγειακές 
επιδράσεις, όπως βραδυκαρδία με κολποκοιλιακό απο-
κλεισμό (1ου και 2ου βαθμού) και, περιστασιακά, εκτα-
κτοσυστολές, αγγειοσύσπαση της στεφανιαίας αρτηρίας, 
μείωση της καρδιακής παροχής και αύξηση της αρτηρι-
ακής πίεσης αμέσως μετά τη χορήγηση του προϊόντος 
(ακολουθούμενες από επιστροφή στην φυσιολογική τιμή 
ή ελαφρώς χαμηλότερη από αυτήν).
Ορισμένοι σκύλοι και οι περισσότερες γάτες κάνουν εμετό 
5 - 10 λεπτά μετά την ένεση. Οι γάτες μπορεί επίσης να 
κάνουν εμετό κατά την ανάνηψη.
Μπορεί, επίσης, να εμφανιστεί πνευμονικό οίδημα, ανα-
πνευστική καταστολή και κυάνωση, αύξηση της διού-
ρησης, υποθερμία, ευαισθησία σε δυνατούς θορύβους, 
αναστρέψιμη υπεργλυκαιμία λόγω καταστολής της έκκρι-
σης ινσουλίνης, πόνος στο σημείο της ένεσης και μυϊκοί 
τρόμοι.
Σε περιπτώσεις καρδιαγγειακής και αναπνευστικής κα-
ταστολής, ενδέχεται να ενδείκνυται υποβοηθούμενος 
αερισμός και χορήγηση οξυγόνου. Η ατροπίνη μπορεί να 
αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό.
Σκύλοι σωματικού βάρους κάτω των 10 κιλών μπορεί να 
παρουσιάσουν συχνά τις προαναφερθείσες ανεπιθύμητες 
ενέργειες.

Έχουν αναφερθεί περιστατικά παρατεταμένης καταστο-
λής και επανεμφάνισης της καταστολής μετά την αρχική 
ανάνηψη.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται 
ως ακολούθως:
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρου-
σιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα 
στα 100 ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 
10 ζώα στα 1.000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα 
στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα, συμπερι-
λαμβανομένων και των μεμονωμένων αναφορών)
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπι-
θύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο 
οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς 
τον κτηνίατρό σας.

7. Είδη ζώων
Σκύλοι και γάτες

8. Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδοί χορή-
γησης
Σκύλοι: Ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια ένεση
Γάτες: Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια ή υποδόρια ένεση
Σκύλοι: Για καταστολή, το προϊόν θα πρέπει να χορηγεί-
ται με ρυθμό 10-80 μg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης ανά 
κιλό σωματικού βάρους (τα οποία ισοδυναμούν με 0.1-
0.8 ml ανά 10 κιλά σωματικού βάρους) μέσω της ενδο-
φλέβιας ή της ενδομυϊκής οδού.
Η μέγιστη επίδραση επιτυγχάνεται εντός 15-20 λεπτών. 
Η κλινική επίδραση είναι δοσοεξαρτώμενη και διαρκεί 30 
με 180 λεπτά.
Για προνάρκωση, το προϊόν θα πρέπει να χορηγείται σε 
δόση 10-40 μg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης ανά κιλό 
σωματικού βάρους, τα οποία ισοδυναμούν με 0.1-0.4 ml 
ανά 10 κιλά σωματικού βάρους. Η ακριβής δόση εξαρτά-
ται από το συνδυασμό των φαρμάκων που χρησιμοποι-
ούνται και τις δοσολογίες των άλλων φαρμάκων. 
Επιπλέον, η δόση θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα 
με τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης, τη διάρκεια της 
διαδικασίας, καθώς και την ιδιοσυγκρασία και το βάρος 
του ασθενούς. Η προνάρκωση με μεδετομιδίνη μειώνει 
σημαντικά την απαιτούμενη δοσολογία του χορηγούμε-
νου αναισθητικού παράγοντα, ενώ μειώνει τις απαιτήσεις 
σε πτητικά αναισθητικά για τη διατήρηση της αναισθησί-
ας. Όλοι οι αναισθητικοί παράγοντες που χρησιμοποιού-
νται για την πρόκληση ή τη διατήρηση της αναισθησίας 
πρέπει να χορηγούνται μέχρι την επίτευξη του επιθυμη-
τού αποτελέσματος. Πριν από τη χρήση οποιωνδήποτε 
συνδυασμών, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που πε-
ριλαμβάνονται στα συνοδευτικά έντυπα προϊόντος για τα 
άλλα προϊόντα. Βλ. επίσης παράγραφο «Ιδιαίτερες προ-
φυλάξεις κατά τη χρήση».
Γάτες: Για καταστολή, το προϊόν θα πρέπει να χορηγείται 
σε δόση 50 – 150 μg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης ανά 
κιλό σωματικού βάρους (τα οποία ισοδυναμούν με 0.05 – 
0.15 ml ανά κιλό σωματικού βάρους).
Για προνάρκωση για την πρόκληση αναισθησίας, το προϊ-
όν θα πρέπει να χορηγείται σε δόση 80 μg υδροχλωρικής 
μεδετομιδίνης ανά κιλό σωματικού βάρους (τα οποία ισο-
δυναμούν με 0.08 ml ανά κιλό σωματικού βάρους).
Η ταχύτητα πρόκλησης αναισθησίας είναι βραδύτερη 
όταν χρησιμοποιείται η υποδόρια οδός χορήγησης.

9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση
Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα διαβαθμισμένη σύ-
ριγγα ώστε να επιτρέπεται η ακριβής χορήγηση του όγκου 
της απαιτούμενης δόσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
κατά την έγχυση μικρών όγκων του προϊόντος.

10. Χρόνος αναμονής
Δεν απαιτείται.

11. Ειδικές συνθήκες διατήρησης
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν 
προσεγγίζουν τα παιδιά.
Μην ψύχετε ή καταψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο 
εξωτερικό κουτί, για να το προστατεύσετε από το φως.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευ-
τικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που ανα-
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γράφεται στο κουτί και στην ετικέτα μετά το ΛΗΞΗ. Η 
ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα 
του συγκεκριμένου μήνα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 
ημέρες.

12. Ειδικές προειδοποιήσεις
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου: Η μεδε-
τομιδίνη ενδέχεται να μην παρέχει αναλγησία καθ’ όλη 
τη διάρκεια της περιόδου καταστολής. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να μελετάται το ενδεχόμενο χρήσης επιπλέον 
αναλγητικών κατά τη διάρκεια επώδυνων χειρουργικών 
επεμβάσεων.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα: Η μεδε-
τομιδίνη μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική καταστολή. 
Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται χει-
ροκίνητος αερισμός και χορήγηση οξυγόνου.
Θα πρέπει να διενεργείται κλινική εξέταση σε όλα τα ζώα 
πριν από τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προ-
ϊόντων για καταστολή ή/και γενική αναισθησία. Όταν 
το προϊόν χρησιμοποιείται ως προνάρκωση, η δόση του 
αναισθητικού θα πρέπει να ελαττώνεται αντίστοιχα και να 
τιτλοδοτείται ανάλογα με την ανταπόκριση, λόγω της ση-
μαντικής μεταβλητότητας των απαιτήσεων μεταξύ ασθε-
νών. Πριν από τη χρήση οποιωνδήποτε συνδυασμών, θα 
πρέπει να τηρούνται οι προειδοποιήσεις και αντενδείξεις 
που περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά έντυπα προϊόντος 
για τα άλλα προϊόντα.
Οι υψηλότερες δόσεις μεδετομιδίνης θα πρέπει να απο-
φεύγονται σε σκύλους μεγαλόσωμων φυλών. Θα πρέπει 
να επιδεικνύεται προσοχή κατά το συνδυασμό της με-
δετομιδίνης με άλλα αναισθητικά ή κατασταλτικά, λόγω 
της εκσεσημασμένης αναισθησιο-προστατευτικής της 
δράσης. 
Τα ζώα θα πρέπει να είναι νηστικά για 12 ώρες πριν από 
την αναισθησία.
Το ζώο θα πρέπει να τοποθετείται σε ήρεμο και ήσυχο 
περιβάλλον προκειμένου να επιτραπεί το μέγιστο κατα-
σταλτικό αποτέλεσμα. Αυτό απαιτεί περίπου 10-15 λε-
πτά. Μην ξεκινάτε καμία επέμβαση και μην χορηγείτε 
άλλα φάρμακα προτού επιτευχθεί η μέγιστη καταστολή. 
Τα υπό θεραπεία ζώα θα πρέπει να διατηρούνται ζεστά 
και σε σταθερή θερμοκρασία, τόσο κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης όσο και κατά την ανάνηψη.
Τα μάτια θα πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλο λι-
παντικό.
Τα ζώα θα πρέπει να αφήνονται να ηρεμήσουν πριν από 
την έναρξη της θεραπείας.
Οι άρρωστοι και καταβεβλημένοι σκύλοι και γάτες θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε προνάρκωση με μεδετομιδίνη 
μόνο πριν από την έναρξη και τη διατήρηση της γενικής 
αναισθησίας με βάση μια αξιολόγηση οφέλους/κινδύνου.
Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή με τη χρήση της με-
δετομιδίνης σε ζώα με καρδιαγγειακή νόσο ή υπερήλικα 
ζώα ή ζώα με κλονισμένη γενικά την κατάσταση της υγεί-
ας τους. Πριν από τη χρήση θα πρέπει να αξιολογείται η 
ηπατική και νεφρική λειτουργία.
Προκειμένου να ελαττωθεί ο χρόνος ανάνηψης μετά την 
αναισθησία ή την καταστολή, η επίδραση του προϊόντος 
μπορεί να αναστραφεί με τη χορήγηση ενός α-2 ανταγω-
νιστή, όπως η ατιπαμεζόλη.
Η ατιπαμεζόλη δεν αναστρέφει τη δράση της κεταμίνης. 
Καθώς η κεταμίνη από μόνη της μπορεί να προκαλέσει 
σπασμούς στους σκύλους και κράμπες στις γάτες, οι α-2 
ανταγωνιστές δεν πρέπει να χορηγούνται σε διάστημα 
μικρότερο των 30-40 λεπτών έπειτα από τη χορήγηση 
της κεταμίνης.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από 
το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό 
προϊόν σε ζώα: Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει 
κατάποση ή αυτoένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική 
βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλ-
λο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού 
προϊόντος. ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ καθώς μπορεί να υπάρξει κα-
ταστολή και μεταβολές στην αρτηριακή πίεση. 
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το βλεν-
νογόνο.
Πλύνετε το εκτεθειμένο δέρμα αμέσως μετά την έκθεση 
με μεγάλες ποσότητες νερού.
Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα που έρχονται σε άμε-
ση επαφή με το δέρμα.
Σε περίπτωση κατά λάθος επαφής του προϊόντος με τα 
μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. Αν εμφανι-
στούν συμπτώματα, ζητήστε τη συμβουλή ιατρού. 
Θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις σε έγκυες 
γυναίκες που χειρίζονται το προϊόν προκειμένου να απο-
φεύγεται η αυτοένεση. Συστολές της μήτρας και μειωμέ-
νη αρτηριακή πίεση του εμβρύου μπορεί να εμφανιστούν 
έπειτα από ακούσια συστημική έκθεση.
Συμβουλή προς τους ιατρούς:
Η μεδετομιδίνη αποτελεί α-2 αδρενεργικό αγωνιστή. Τα 
συμπτώματα μετά την απορρόφηση μπορεί να περιλαμ-
βάνουν κλινικές επιδράσεις όπως δοσοεξαρτώμενη κατα-
στολή, αναπνευστική καταστολή, βραδυκαρδία, υπόταση, 
ξηροστομία και υπεργλυκαιμία. Έχουν επίσης αναφερθεί 
κοιλιακές αρρυθμίες. 

Τα αναπνευστικά και τα αιμοδυναμικά συμπτώματα θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.
Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία: Η 
ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος 
δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της 
γαλουχίας. Ως εκ τούτου, μην το χρησιμοποιείτε κατά τη 
διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και 
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Η ταυτόχρονη χορήγηση 
άλλων κατασταλτικών του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος πρέπει να αναμένεται ότι θα ενισχύσει τη δράση είτε 
του ενός είτε του άλλου προϊόντος και θα πρέπει να γίνε-
ται η κατάλληλη προσαρμογή της δόσης.
Η μεδετομιδίνη έχει εκσεσημασμένη αναισθησιο-προστα-
τευτική δράση.
Ανταγωνισμός της δράσης της μεδετομιδίνης μπορεί να 
γίνει με τη χορήγηση ατιπαμεζόλης.
Η βραδυκαρδία μπορεί να αποτραπεί μερικώς με προ-
ηγούμενη χορήγηση (τουλάχιστον 5 λεπτά πριν) ενός 
αντιχολινεργικού παράγοντα. Ωστόσο, η χορήγηση αντι-
χολινεργικών παραγόντων για την αντιμετώπιση της 
βραδυκαρδίας είτε ταυτόχρονα με τη μεδετομιδίνη, είτε 
έπειτα από καταστολή με μεδετομιδίνη, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καρδιαγγειακές ενέργειες.
Ασυμβατότητες: Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατό-
τητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν 
πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευ-
τικά προϊόντα.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, 
αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα: Σε περιπτώσεις υπερ-
δοσολογίας, τα κύρια συμπτώματα είναι η παρατεταμέ-
νη αναισθησία ή καταστολή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ενδέχεται να υπάρξουν καρδιοαναπνευστικές επιδράσεις. 
Η αντιμετώπιση γίνεται με τη χορήγηση ενός α-2 αντα-
γωνιστή, όπως η ατιπαμεζόλη, υπό την προϋπόθεση ότι 
η αναστροφή της καταστολής δεν είναι επικίνδυνη για 
το ζώο (η ατιπαμεζόλη δεν αναστρέφει τη δράση της 
κεταμίνης, η οποία, χρησιμοποιούμενη ως μονοθερα-
πεία, μπορεί να προκαλέσει σπασμούς στους σκύλους και 
κράμπες στις γάτες). Οι α-2 ανταγωνιστές δεν πρέπει να 
χορηγούνται σε διάστημα μικρότερο των 30-40 λεπτών 
μετά τη χορήγηση της κεταμίνης.
Η υδροχλωρική ατιπαμεζόλη χορηγείται μέσω της εν-
δομυϊκής οδού στις ακόλουθες δοσολογίες: 5 φορές x 
αρχική δόση της υδροχλωρικής μεδετομιδίνης που χο-
ρηγήθηκε στους σκύλους (μg/kg) και 2.5 φορές για τις 
γάτες. Για τους σκύλους, ο όγκος υδροχλωρικής ατιπα-
μεζόλης 5 mg/ml ισούται με τον όγκο της χορηγηθείσας 
υδροχλωρικής μεδετομιδίνης. Για τις γάτες, ο όγκος του 
ανταγωνιστή θα πρέπει να είναι ο μισός από αυτόν της 
χορηγηθείσας υδροχλωρικής μεδετομιδίνης.
Εάν είναι επιτακτική η αναστροφή της βραδυκαρδίας 
αλλά και η ταυτόχρονη διατήρηση της καταστολής, μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ατροπίνη.

13. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμο-
ποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος 
ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του 
προϊόντος, αν υπάρχουν
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προ-
ϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να 
απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαι-
τήσεις.

14. Ημερομηνία της τελευταίας έγκρισης του φύλλου 
οδηγιών χρήσεως
08.11.2016

15. Άλλες πληροφορίες
Μεγέθη συσκευασίας:
- Κουτί με 1 φιαλίδιο των 10 ml.
- Κουτί με 6 φιαλίδια των 10 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
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