
 

ENROFLOXACIN  / S.P  VETERINARIA  
 

Μόνο για κτηνιατρική χρήση 
 
 

Συμπυκνωμένο διάλυμα για Παρασκευή πόσιμου διαλύματος 
 
Σύνθεση ανά ml: 
 

Ενροφλοξασίνη ……….. 10% w/v 
Βενζυλική αλκοόλη …… 14% v/v 
 

Δραστική ουσία: 
Enrofloxacin …………… 10% w/v 
 

Έκδοχα: 
Potassium hydroxide 
Purified water 
Benzyl alcohol  
 
Ζωικά είδη για τα οποία  ενδείκνυται η χρήση του φαρμάκου 
Όρνιθες και ινδόρνιθες 
 
Προτείνεται σε αναπνευστικές και γαστρεντερικές λοιμώξεις που οφείλονται σε 
βακτήρια (παστεριδίαση, κολοβακτηριδίαση, σαλμονέλωση) ή σε μυκοπλάσματα 
(μυκοπλάσμωση από M. Gallisepticum, M. synoviae, M .meleagridis και  M. iowae), 
στις οποίες η κλινική εμπειρία και οι ευαισθησίας αποδεικνύουν την ενροφλοξακίνη 
σαν φάρμακο επιλογής. 
 
Αντενδείξεις 
Μη χορηγείτε το φάρμακο σε ωοπαραγωγά πτηνά που παράγουν αυγά για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
Μη χρησιμοποιείτε για πρόληψη. 
Μη το χορηγείτε σε περιπτώσεις διαπιστωμένης ή σε υποψία ανθεκτικότητας στις 
κινολόνες. Μη χορηγείτε σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία. 
 
Ανεπιθύμητες ενέργειες  
 

Δεν υφίσταται. 
 
Το προϊόν προτείνεται να διαλύεται στο πόσιμο νερό.  Η αραίωση να γίνεται είτε 
άμεσα στη δεξαμενή του νερού, είτε με ειδικό δοσιμετρητή.   
 

Δοσολογία: 
Χορηγήστε  50 ml  προϊόντος σε 100 λίτρα νερού ή 10 mg δραστικής ουσίας ανά κιλό 
σωματικού βάρους ανά ημέρα. 
Η θεραπεία να διαρκεί τουλάχιστον 3 ημέρες.  Στην περίπτωση των σαλμονελλώσεων, 
να διαρκεί 5 ημέρες. 
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Προσεκτικά υπολογίστε το συνολικό σωματικό βάρος του σμήνους καθώς και την 
ποσότητα νερού που καταναλώνεται ανά ημέρα πριν την έναρξη της θεραπείας. 
Η πρόσληψη του φαρμάκου εξαρτάται από την ηλικία και την κλινική κατάσταση του 
σμήνους, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τη φωτοπεριοδικότητα.  Με βάση τον 
παρακάτω μαθηματικό τύπο, υπολογίζεται η απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος 
που θα πρέπει να αραιωθεί ανά λίτρο πόσιμου νερού. 
Ποσότητα του προϊόντος (ml) ανά λίτρο πόσιμου νερού = [0,1 Χ μέσο βάρος του 
σμήνους (kg) Χ αριθμός πτηνών] / ποσότητα νερού (λίτρα) που καταναλώθηκε την 
προηγούμενη ημέρα.  
Στη διάρκεια της θεραπείας το φαρμακούχο νερό θα αποτελεί τη μοναδική πηγή νερού 
για το σμήνος.  Η χορήγηση του να μη διακόπτεται. 
Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να καταναλώνεται όλη η ποσότητα του φαρμακούχου 
νερού. 
Η αραίωση του προϊόντος στο πόσιμο νερό να γίνεται καθημερινά. 
 
Χρόνος αναμονής 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί    ορνίθων:  7  ημέρες. 
                                        ινδορνίθων:  13 ημέρες 
 
Ειδικές προφυλάξεις σχετικά με τη φύλαξη του προϊόντος 
Δεν αναφέρονται ιδιαίτερες προφυλάξεις σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης του 
προϊόντος. 
Φυλάξτε το μακριά από τα σημεία πρόσβασης των παιδιών. 
Μη το χρησιμοποιείτε αν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του, που αναφέρεται στην 
ετικέτα. 
Αφού διαλυθεί στο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, το προϊόν 
παραμένει δραστικό επί 24 ώρες. 
Όταν ανοιχτεί ο περιέκτης, το προϊόν παραμένει δραστικό επί  3 μήνες. 
 
 
Ειδικές προφυλάξεις 
 
1. Ειδικές προφυλάξεις που αναφέρονται στα ζώα, στα οποία χορηγείται το 

σκεύασμα. 
 
Να λαμβάνεται υπόψη η εθνική και η τοπική νομοθεσία πριν τη χορήγηση του 
φαρμάκου. 
Οι φθοριο-κινολόνες να επιλέγονται όταν έχει προηγηθεί η ανεπιτυχής χορήγηση άλλων 
θεραπευτικών σκευασμάτων ή όταν δεν αναμένεται βελτίωση της κλινικής κατάστασης 
σε περίπτωση που επιλεγούν άλλα φάρμακα. 
Να προηγείται δοκιμή ευαισθησίας. 
Να αποφεύγεται η χρήση του φαρμάκου χωρίς να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του 
παρασκευαστή.  Σε αντίθετη περίπτωση, αυξάνεται η πιθανότητα να αναπτύσσονται 
ανθεκτικά μικρόβια και αφετέρου, δημιουργείται διασταυρούμενη ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας των μικροβίων σε άλλες κινολόνες. 
Αν δεν παρατηρείται βελτίωση της κλινικής εικόνας, ύστερα από χορήγηση 2-3 ημερών, 
να επαναλαμβάνεται δοκιμή ευαισθησίας και να μεταβάλλεται το θεραπευτικό σχήμα, αν 
έτσι απαιτείται. 
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Πριν τη χορήγηση, η δεξαμενή να αδειάζεται και να ξεπλένεται.  Στη συνέχεια να γεμίζει 
με συγκεκριμένο όγκο καθαρού νερού και ύστερα να αραιώνεται σ’ αυτό η αναγκαία 
ποσότητα του σκευάσματος.  Τέλος , το διάλυμα να ανακατεύεται. 
Η δεξαμενή θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την παρουσία 
μυκήτων και ιζήματος. 
 
 

2.  Ειδικές προφυλάξεις που αναφέρονται στον εργαζόμενο που χορηγεί το σκεύασμα 
στα ζώα. 

 
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και γυαλιά. 
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.  Σε περίπτωση επαφής, ξεπλένετε 
αμέσως με άφθονο νερό. 
Όταν το χειρίζεστε προϊόν, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. 
Άνθρωποι με ιστορικό υπερευαισθησίας στις φθοριοκινολόνες να αποφεύγουν την επαφή 
με το προϊόν.  Αν εμφανιστούν συμπτώματα όπως δερματικό εξάνθημα, αναζητήστε 
ιατρική συμβουλή και δείξτε στο γιατρό τον περιέκτη ή την ετικέτα του σκευάσματος.  
Φλεγμονή του προσώπου, των χειλιών ή των οφθαλμών και δυσκολία στην αναπνοή 
αποτελούν τα σοβαρότερα συμπτώματα που απαιτούν  ιατρική παρέμβαση.  
 
 
Ειδικές προφυλάξεις σχετικά με τη διάθεση αχρησιμοποίητου προϊόντος και κενών 
περιεκτών. 
 
Οποιαδήποτε ποσότητα αχρησιμοποίητου προϊόντος και κενοί περιέκτες να 
απορρίπτονται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 
 
 

                                                                  
                                                                 Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:     ‘Α.Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΑΕ’ 
                                                                                                                                                Προύσσης 54, Νέα Σμύρνη 171 23 
                                                                                                                                                                  ΤΗΛ: 210-9322303 / 210-9311727 
                                                                                                                                                                  ΦΑΞ : 210-9322389 
                                                                                                                                                                  e-mail: karavias.sa@gmail.com 

                                                                                                         

 


