
 COLMYC  100mg/ml  
 Μόνο για κτηνιατρική χρήση 

 
 
 ενέσιμο διάλυμα:  για βοοειδή και χοίρους 
 
 
 Σύνθεση ανά  ml: 
 Δραστικό συστατικό: 
Ενροφλοξασίνη (Enrofloxacin)                100,0mg 
 Έκδοχα: Βουτανόλη-1 (n-butyl alcohol)                    30mg 
 Κατάλογος εκδόχων Βουτανόλη-1 
Υδροξείδιο του καλίου 
Ενέσιμο ύδωρ. 
 
Είδη ζώων 
 Βοοειδή και χοίροι  
Θεραπευτικές  ενδείξεις  προσδιορίζοντας τα είδη ζώων  
 Αντιβακτηριακό με αντιμυκοπλασματική δράση για τη θεραπεία λοιμωδών 
νοσημάτων  των βοοειδών και των χοίρων, που οφείλονται στα παρακάτω ευαίσθητα 
στην ενροφλοξασίνη βακτήρια, θετικά και αρνητικά κατά Gram, και μυκοπλάσματα. 
 Βοοειδή: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus spp, Pasteurella spp, 
Mycoplasma bovis. 
Χοίροι: E. coli. 
 Βοοειδή: Λοιμώδη νοσήματα μόσχων και αγελάδων του αναπνευστικού και του 
πεπτικού συστήματος βακτηριακής αιτιολογίας, όπως παστεριδίαση, μυκοπλάσμωση, 
κολιβακίλλωση, κολοβακτηριδιακή σηψαιμία, καθώς και δευτερογενείς μικροβιακές 
επιπλοκές σε ιώσεις όπως Ενζωοτική πνευμονία των μόσχων, μόλυνση από το βόειο 
αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (SRB). 
Χοίροι: Λοιμώδη νοσήματα του πεπτικού συστήματος βακτηριακής αιτιολογίας, 
όπως διάρροια και κολοβακτηριδιακή σηψαιμία  
Αντενδείξεις 
 Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν προληπτικά. 
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ζώα με διαταραχές στην ανάπτυξη των οστών. 
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ζώα με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε 
κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος. 



Όταν το προϊόν χορηγήθηκε σε δοσολογία μεγαλύτερη από 30mg/kg σωματικού 
βάρους/ημέρα επί 14 ημέρες σε μόσχους γάλακτος, παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στις 
αρθρώσεις τους.  
 
Ειδικές προειδοποιήσεις, για κάθε είδος ζώου 
 Να μην χρησιμοποιείται το προϊόν εάν παρουσιαστεί ανθεκτικότητα στις κινολόνες  
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις  κατά τη χρήση 
  
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
 Η ασφάλεια αυτού του κτηνιατρικού προϊόντος δεν έχει αποδειχτεί σε χοίρους και 
μόσχους όταν χορηγείται ενδοφλέβια. Δεν προτείνεται η ενδοφλέβια χορήγηση του 
σκευάσματος σ’ αυτά τα ζωικά είδη. 
Αν δεν παρατηρηθεί κλινική βελτίωση ύστερα από τη συμπλήρωση τριών ημερών 
θεραπείας, να διακοπεί η χορήγηση του προϊόντος. 
Η χρήση αυτού του κτηνιατρικού προϊόντος να βασίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας. 
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, να λαμβάνεται υπόψη η τοπική νομοθεσία περί 
χορήγησης αντιμικροβιακών ουσιών. 
Οι φθοριοκινολόνες θα πρέπει να προτείνονται μόνο σε παθολογικές καταστάσεις που 
είχαν μικρή ανταπόκριση ή που δεν αναμενόταν σημαντική ανταπόκριση σε άλλες 
κατηγορίες αντιμικροβιακών. 
Η χρήση αυτού του κτηνιατρικού προϊόντος να βασίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας. 
Αν το προϊόν χορηγηθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζει το φύλλο 
οδηγιών, η μικροβιακή ανθεκτικότητα στις φθοριοκινολόνες μπορεί να αυξηθεί, 
καθώς και να ελαττωθεί η αποτελεσματικότητα άλλων κινολονών λόγω της 
διασταυρούμενης ανάπτυξης μικροβιακής ανθεκτικότητας.    
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
 Το ενέσιμο προϊόν Colmyc είναι ένα αλκαλικό διάλυμα. Αποφύγετε την επαφή με το 
δέρμα και τα μάτια. Άνθρωποι με διαγνωσμένη υπερευαισθησία στη δραστική ουσία 
ή σε κάποιο από τα έκδοχα αυτού του κτηνιατρικού προϊόντος θα πρέπει να αποφύγει 
την επαφή με αυτό. 
Προτείνεται ο εξοπλισμός του προσωπικού με εγκεκριμένα προστατευτικά γάντια, 
φόρμα και προστατευτικά γυαλιά, όταν χειρίζεται το κτηνιατρικό προϊόν. 
Μπορεί να παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή και των οφθαλμών. Σε περίπτωση 
επαφής του προϊόντος με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά, 
ζητήστε ιατρική συμβουλή και επιδείξτε στο γιατρό το φυλλάδιο οδηγιών ή την 
ετικέτα της συσκευασίας. 
Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως το σημείο 
επαφής και αφαιρέστε το ρουχισμό που ήρθε σε επαφή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή 
και επιδείξτε στο γιατρό το φυλλάδιο οδηγιών ή την ετικέτα της συσκευασίας.     
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και επιδείξτε στο γιατρό το φυλλάδιο οδηγιών ή την ετικέτα της 
συσκευασίας. Μη προκαλέσετε εμετό. Αν ο ασθενής έχει απώλεια συνείδησης, μη 
του χορηγείτε τίποτα από το στόμα ούτε να προκαλέσετε εμετό. Διατηρήστε το ζεστό, 
σκεπάζοντάς το με κουβέρτα  



Χρειάζεται προσοχή να αποφεύγετε αυτοτραυματισμούς με τη σύριγγα. Στην 
περίπτωση αυτή, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και επιδείξτε στο γιατρό το 
φυλλάδιο οδηγιών ή την ετικέτα της συσκευασίας.   
Άμεση επαφή με το δέρμα θα πρέπει να αποφεύγεται, επειδή μπορεί να εκδηλωθεί 
ευαισθητοποίηση, δερματίτιδα εξ επαφής και ίσως αντιδράσεις υπερευαισθησίας. 
Φοράτε προστατευτικά γάντια. 
 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 
 Περιστασιακά παρατηρείται τοπική αντίδραση στο σημείο της έγχυσης. Προτείνεται 
να λαμβάνονται μέτρα τοπικής αντισηψίας πριν την έγχυση.  
 
Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 
 Εργαστηριακές δοκιμές δεν έχουν αποδείξει τερατογενέσεις ή εμβρυοτοξική δράση. 
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού προϊόντος δεν έχει επιβεβαιωθεί σε περιπτώσεις 
εγκυμοσύνης και γαλουχίας. 
Κάθε φορά ο υπεύθυνος κτηνίατρος θα πρέπει να σταθμίσει το προσδοκούμενο 
όφελος από τον πιθανό κίνδυνο πριν χρησιμοποιήσει το προϊόν. 
 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης 
 Να μη χορηγείται το προϊόν μαζί με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. 
Ανταγωνιστική δράση μπορεί να παρατηρηθεί όταν χορηγηθούν παράλληλα 
αντιμικροβιακά της κατηγορίας των μακρολιδίων ή των τετρακυκλινών.  
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
 Βοοειδή: Σε αναπνευστικές και πεπτικές λοιμώξεις καθώς και σε δευτερογενείς μικροβιακές 
επιπλοκές. Χορηγείται υποδόρια. 
2,5mg ενροφλοξασίνης ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα με υποδόρια έγχυση επί 
5 ημέρες (2,5ml για κάθε 100kg σωματικού βάρους). 
Να μη χορηγείτε περισσότερα από 10ml στο ίδιο σημείο έγχυσης. 
 Χοίροι: Σε πεπτικές λοιμώξεις καθώς και σε δευτερογενείς μικροβιακές επιπλοκές. 
Χορηγείται ενδομυϊκά. 
2,5mg ενροφλοξασίνης ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα με ενδομυϊκή έγχυση 
επί 3 ημέρες (2,5ml για κάθε 100kg σωματικού βάρους). 
Να μη χορηγείτε περισσότερα από 2,5ml στο ίδιο σημείο έγχυσης. 
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
απαραίτητα 
 Μη ξεπερνάτε τη συνιστούμενη δοσολογία. Σε περίπτωση υπερδοσίας, δεν υπάρχει 
αντίδοτο. Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική. 
 
 
 
 



Χρόνος(οι) αναμονής 
 Βοοειδή:  
Μετά από ενδοφλέβια ένεση: 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες 
Γάλα: 3 ημέρες 
 Μετά από υποδόρια ένεση: 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 12 ημέρες 
Γάλα: 4 ημέρες 
 Χοίροι:  
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 13 ημέρες 
 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 Αυτό το κτηνιατρικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης. Μη το 
καταψύχετε.  
Προστατέψτε το από το φως. 
Αποθηκέψτε το στον αρχικό περιέκτη. 
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