
COLISTIN 350 / ANAFASIS Σκόνη για πόσιμο διάλυμα 
Κολιστίνη 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Δραστικό συστατικό 
Colistin sulfate…………………………………………………… 3.500.000 IU 
  
Έκδοχα  
Lactose q.s up to ………………………………………………………1 gr 
  
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Μόσχοι, χοιρίδια, αμνοί , ορνίθια κρεοπαραγωγής 
  
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Πρόληψη και θεραπεία δυσεντερίας και διαρροϊκών καταστάσεων μικροβιακής αιτιολογίας, 
στα νεαρά ζώα. 
  
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Το προϊόν χορηγείται με προσθήκη στο πόσιμο νερό. Η γενική δοσολογία που συνιστάται 
είναι :  
15.000 IU / kg σωμ. βάρους / 24ωρο, για τα πτηνά 
50.000 IU / kg σωμ. βάρους / 24ωρο, για τα θηλαστικά. 
Ειδικότερα :  
Μόσχοι, χοιρίδια, αμνοί : 1 g COLISTIN 350/ANAFASIS  ανά 70 kg σ.β. 
Ορνίθια κρεοπαραγωγής: 15 – 20 g COLISTIN 350/ANAFASIS  ανά 100 lt νερού. 
  
Η θεραπεία εφαρμόζεται για 3 – 6 ημέρες. 
Σε περίπτωση κινδύνου μόλυνσης της εκτροφής, η προληπτική δόση ανέρχεται στο ήμισυ 
της θεραπευτικής. Η διάρκεια της προληπτικής χορήγησης είναι ίση με το χρονικό 
διάστημα όπου υπάρχει ο κίνδυνος.  
  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Κατά τη θεραπευτική ή προληπτική χορήγηση, το διάλυμα COLISTIN 350/ANAFASIS 
πρέπει να αποτελεί τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού και να αντικαθίσταται καθημερινά. 
  
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
- Χορήγηση σε ωοτόκες όρνιθες , τα αυγά των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση. 
- Χορήγηση σε ζώα , που παρουσιάζουν μυϊκή δυστροφία ή μερική παράλυση  
- Χορήγηση σε αγελάδες και πρόβατα. 
  
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Η χορήγηση δόσεων υψηλότερων από τις συνιστώμενες είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
νεφρικές και νευρικές διαταραχές καθώς και νευρομυϊκό αποκλεισμό. 
  
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 



Η κολιστίνη παρουσιάζει συνεργική δράση με τις σουλφοναμίδες, τις αμινογλυκοσίδες, τις 
τετρακυκλίνες, κ.α. Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με φάρμακα, που προκαλούν 
νευρομυϊκό αποκλεισμό, γιατί ενισχύει τη δράση τους.  
  
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Κρέας: (Ορνίθια κρεοπαραγωγής-χοιρίδια):         48 ώρες. 
           (Αμνοί – μόσχοι):                                   72 ώρες. 
  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Το προϊόν διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, σε καλά κλεισμένους περιέκτες και σε 
χώρο σκοτεινό και χωρίς υγρασία.  
  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις από τα άτομα που χειρίζονται το προϊόν. 
  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα 
υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 
 


