
Περιγραφή 

Για τη θεραπεία ψευδοκύησης και διακοπή της γαλακτοπαραγωγής 

 

  

ΣΥΝΘΕΣΗ: 

Κάθε ml περιέχει: 

Cabergoline 50 μg 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 

Φιαλίδιο των 7 ml 

Φιαλίδιο των 15 ml 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 

Για τη θεραπεία ψευδοκύησης σε θηλυκούς σκύλους. Καταστολή της γαλακτοπαραγωγής 

σε θηλυκούς σκύλους και γάτες. 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 

Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυα ζώα, γιατί το προϊόν μπορεί να προκαλέσει αποβολή. 

Να μη χρησιμοποιείται με ανταγωνιστές ντοπαμίνης. 

Η cabergoline μπορεί να προκαλέσει παροδική υπόταση, στα θεραπευθέντα ζώα, γι’αυτό 

δεν πρέπει να χορηγείται σε ζώα που τους χορηγούνται φάρμακα για την υπόταση. Να μη 

χορηγείται αμέσως μετά από χειρουργική επέμβαση, καθ’ότι το ζώο βρίσκεται ακόμη κάτω 

από την επίδραση αναισθητικών φαρμάκων. 

Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο 

από τα έκδοχα. 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις με παροδική υπόταση μπορεί να παρουσιαστούν πιθανές 

ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως: 

– νύστα 

– ανορεξία 

– εμετός 

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως μετρίου και παροδικού χαρακτήρα. 

Εμετός συνήθως εμφανίζεται μετά την πρώτη χορήγηση. Σε αυτή την περίπτωση η 

θεραπεία δεν πρέπει να σταματήσει γιατί ο εμετός δεν επανεμφανίζεται μετά από τις 

επόμενες χορηγήσεις. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές 

αντιδράσεις, όπως οίδημα, πρήξιμο, δερματίτιδα και κνησμός. Σε πολύ σπάνιες 

περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν νευρολογικά συμπτώματα, όπως υπνηλία, μυϊκή 

τρεμούλα, αταξία, υπερδραστηριότητα και ταραχές. 



Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών, καθορίζεται ως ακολούθως: 

-Πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες 

ενέργειες). 

-Συχνή (περισσότερο από 1 άλλα λιγότερο από τα 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 ζώα υπό θεραπεία ζώα). 

-Πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα). 

Δοσολογία: 

Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί είτε κατευθείαν στο στόμα, ή με ανάμιξη με τη τροφή. Η 

δοσολογία είναι 0,1ml/kg διάστημα σωματικού βάρους (που αντιστοιχεί σε 5 

μικρογραμμάρια/kg σωματικού βάρους cabergoline) μια φορά ημερησίως επί 4-6 

συνεχόμενες ημέρες, ανάλογα με τη δριμύτητα των κλινικών συνθηκών. 

Εάν τα συμπτώματα δεν δείχνουν ότι το πρόβλημα ξεπεράστηκε με μια απλή θεραπεία ή 

εάν αυτά επανέρχονται με το τέλος της θεραπείας, τότε η σειρά της θεραπείας ίσως πρέπει 

να επαναληφθεί. 

Το βάρος των προς θεραπεία ζώων, πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια πριν τη 

χορήγηση. 

 


