
STREPTOMYCIN 25% Ενέσιμο διάλυμα 
Στρεπτομυκίνη 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml) 
Streptomycin base (as sulfate)………………………………..….…...125 mg 
Dihydrostreptomycin base (as sulfate )…………………………….. 125 mg 
  
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
To προϊόν ενδείκνυται για την καταπολέμηση των λοιμώξεων που οφείλονται σε βακτήρια 
ευαίσθητα στην στρεπτομυκίνη και διυδροστρεπτομυκίνη όπως Streptococcus, 
Staphylococcus, Pasteurella, Brucella, Haemophilus, Ε.Coli, Aerobacter aerogenes, 
Proteus, Shigella, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio, Listeria, Corynebacteriae, Leptospira, 
Klebsiella, Salmonella.  
Απαγορεύεται η χρήση σε παραγωγικά ζώα. 
  
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
• Σε περιπτώσεις  νεφρικής  βλάβης, η  στρεπτομυκίνη  δεν  απεκκρίνεται με 
τον  κανονικό  ρυθμό  απέκκρισής  της με αποτέλεσμα να προκαλείται  άθροισή της. Γι’ 
αυτό το προϊόν  αντενδείκνυται σε ζώα  που παρουσιάζουν  ευαισθησία  ή πάσχουν από 
νεφρική  ανεπάρκεια. 
• Αντενδείκνυται η χορήγηση  σε  ζώα  που είναι υπερευαίσθητα στις αμινογλυκοσίδες. 
  
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Τα  ζώα στα οποία χορηγείται το προϊόν είναι  δυνατόν  να 
παρουσιάσουν  συμπτώματα  υπερευαισθησίας όπως δύσπνοια, οιδήματα  στην 
κεφαλή  και στα άκρα, σιαλόρροια  και γενική αδιαθεσία . 
 Στις  περιπτώσεις αυτές, διακόπτεται η  χορήγηση  του  φαρμάκου και χορηγούνται 
επινεφρίνη  και  αντιϊσταμινικά . 
Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί, όταν η χορήγηση γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
βλάβη των  νεφρών, νευρομυϊκή καταστολή, οίδημα και πόνος στο σημείο της ένεσης.   
  
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Σκύλοι, γάτες. 
  
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Το προϊόν  χορηγείται ενδομυϊκά. Η ενδομυϊκή ένεση  πρέπει να γίνεται  βαθιά και αργά. 
Η στρεπτομυκίνη χορηγείται για μέγιστο διάστημα 15 ημερών. Προτείνεται για να μειωθεί 
η τοξικότητα να δίνεται σε 5θημερα διαστήματα με ενδιάμεση διακοπή 5 ημερών. 
Σκύλος(για τη θεραπεία της λεπτοσπείρωσης, της φυματίωσης και άλλων ευαίσθητων στη 
στρεπτομυκίνη λοιμώξεων): 10 mg/kg ενδομυϊκά κάθε 12 ώρες 
Σκύλος(για τη θεραπεία της βρουκέλλωσης): 3-5 mg/kg ενδομυϊκά κάθε 12 ώρες 
Γάτα : 10 mg/kg ενδομυϊκά κάθε 12 ώρες 
  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Δεν αναφέρονται 
  



ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Να μην χορηγείται σε παραγωγικά ζώα 
  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά 
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25οC προστατεμένο από το φως   
Μετά το πρώτο άνοιγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα μήνα εφ’ όσον φυλάσσεται σε 
θερμοκρασία < 25ο C 
  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση στα παραγωγικά ζώα 
  
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. 
  
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
Φιαλίδιο 50 ml & 100 ml 
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