
DOXIVEX 10%  
 
  

Πόσιμο Διάλυμα 
  

Για κτηνιατρική χρήση μόνο 
 
 
 
 

Σύσταση ανά ml 
 

Doxycycline as doxycline hyclate .....................................……………………….. 100 mg    
Έκδοχα μέχρι τελικού όγκου………………………………………………………     1 ml 
 
 

Ζωικά είδη για τα οποία ενδείκνυται η χρήση του και ενδείξεις 
 
Όρνιθες (κρεοπαραγωγά ορνίθια): 
Για τη θεραπεία της κολιβακίλλωσης, της χρόνιας αναπνευστικής νόσου και των 
μυκοπλασμώσεων, που οφείλονται σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη δοξυκυκλίνη. 
 
Χοίροι: 
Για τη θεραπεία των αναπνευστικών λοιμώξεων που οφείλονται στους μικροοργανισμούς: 
Pasteurella multocida (ατροφική ρινίτιδα), Bordetella bronchiseptica και Mycoplasma 
hyopneumoniae (που εμπλέκεται στην αιτιοπαθογένεια της ενζωοτικής πνευμονίας των 
χοίρων), οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στη δοξυκυκλίνη.  
 
 

 Αντενδείξεις  
 

Να μη χορηγείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας είτε στη δραστική ουσία είτε σε 
κάποιο από τα έκδοχα. 
Να μη χορηγείται σε ζώα με ηπατική δυσλειτουργία 
 
 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Σε ζώα: 
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται στο αποτέλεσμα δοκιμής ευαισθησίας και θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντιμικροβιακή πολιτική τής κάθε χώρας σε ό,τι αφορά τη 
χορήγηση αντιμικροβιακών σκευασμάτων.   
Η κακή χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ανθεκτικών μικροβιακών 
στελεχών στη δοξυκυκλίνη και να περιορίσει την αποτελεσματικότητα άλλων 
τετρακυκλινών, λόγω του φαινομένου της διασταυρούμενης ανθεκτικότητας. 
Αποφεύγετε τη χορήγηση του προϊόντος σε σκουριασμένες ποτίστρες. 
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Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φάρμακο 
σε ζώα: 
Άνθρωποι με ιστορικό υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες να μην έρχονται σε επαφή με το 
προϊόν. 
Το προϊόν χορηγείται στο πόσιμο νερό. Αδειάστε το περιεχόμενο της συσκευασίας στη 
δεξαμενή της εκτροφής. Επειδή το συμπυκνωμένο προϊόν είναι ερεθιστικό, μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό. Αποφύγετε λοιπόν την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Συστήνεται η 
χρήση προστατευτικού ρουχισμού στους εργαζόμενους (γάντια, φόρμα και γυαλιά), όταν 
χειρίζονται το προϊόν. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο 
νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 
ιατρική συμβουλή. 
Μη καπνίζετε, μη καταναλώνετε φαγητό και νερό όταν χειρίζεστε το προϊόν. 
Μη φέρετε σε επαφή το δέρμα ή τα μάτια με το διαλυμένο προϊόν. Σε περίπτωση επαφής, 
ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μετά τη χορήγηση, ξεπλύνετε τα χέρια σας.    
Αν μετά το χειρισμό του προϊόντος, συμπυκνωμένου είτε διαλυμένου, εμφανιστούν 
συμπτώματα όπως δερματικό εξάνθημα, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Η φλεγμονή 
του προσώπου, των χειλέων, των οφθαλμών και η αναπνευστική δυσχέρεια αποτελούν τα 
σοβαρότερα συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική παρακολούθηση. 
 
 

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις   
  
Μπορούν να εμφανισθούν αλλεργικές αντιδράσεις και αντιδράσεις φωτοευαισθησίας.  
Η μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου μπορεί να επηρεαστεί αν η θεραπεία διαρκέσει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την πιθανή εκδήλωση γαστρεντερικών 
διαταραχών. 
Σπάνια μπορεί να εμφανιστεί κρυσταλλουρία σε νεαρά πτηνά (μέχρι επτά ημερών) ακόμα κι 
αν το προϊόν χορηγηθεί στην ενδεικνυόμενη δοσολογία. Συνήθως παρατηρείται όταν η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι αυξημένη, οπότε η κατανάλωση φαρμακούχου ύδατος, 
στο οποίο είναι αραιωμένο το προϊόν, είναι αυξημένη. 
 
 

Χορήγηση σε περίοδο εγκυμοσύνης, γαλουχίας και ωοτοκίας 
 

Δε συστήνεται η χορήγηση του προϊόντος σε περιόδους εγκυμοσύνης και γαλουχίας. 
Να μη χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες. 
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα 
 

Η απορρόφηση της δοξυκυκλίνης από τον εντερικό σωλήνα μπορεί να περιοριστεί σε 
παρουσία μεγάλης ποσότητας ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου και αργιλίου στην τροφή. 
Μη χορηγείτε το προϊόν μαζί με αντιόξινα, καολίνη και ενώσεις σιδήρου.  
 
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης   
 

Το προϊόν χορηγείται από το στόμα.. Διαλύεται στο πόσιμο νερό, αδειάζοντας το 
περιεχόμενο από τις συσκευασίες στη δεξαμενή.  
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Όρνιθες (κρεοπαραγωγά ορνίθια): 50-100 mg δοξυκυκλίνης / λίτρο πόσιμου νερού / ημέρα, 
δηλαδή 0,5-1,0 ml DOXIVEX 10% / λίτρο πόσιμου νερού / ημέρα,  επί 3-5 ημέρες. 
 
Χοίροι: 10 mg δοξυκυκλίνης / κιλό ζώντος βάρους / ημέρα, δηλαδή 1,0 ml DOXIVEX 10% / 
10 κιλά  ζώντος βάρους / ημέρα,  επί 5 ημέρες. 
Το προϊόν χορηγείται στο πόσιμο νερό, αδειάζοντας το περιεχόμενο στη κύρια δεξαμενή της 
εκτροφής. 
Για τους χοίρους, η ποσότητα του DOXIVEX 10% που θα πρέπει να προστεθεί στο νερό (ml 
προϊόντος / λίτρο πόσιμου νερού / ημέρα) μπορεί να υπολογιστεί εφαρμόζοντας τον 
παρακάτω τύπο: 
ml προϊόντος / λίτρο νερού / ημέρα = (mg δοξυκυκλίνης / kg ζ.β. / ημέρα) Χ [μέσο βάρος 
(kg) / ζώο Χ αριθμός ζώων] / συνολική κατανάλωση νερού (λίτρα) την προηγούμενη ημέρα 
Χ 100. 
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος των ζώων πρέπει να 
υπολογιστεί με όση μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται. Έτσι αποφεύγεται η λήψη μικρότερης 
δόσης. Η κατανάλωση νερού, στο οποίο έχει αραιωθεί το συμπυκνωμένο προϊόν, εξαρτάται 
από την κλινική κατάσταση των ζώων.      
Μη χορηγείτε στο ζωικό πληθυσμό καθαρό νερό από άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της 
θεραπευτικής αγωγής. 
Το φαρμακούχο ύδωρ πρέπει  να γίνεται καθημερινά.  
 
Περίοδος αναμονής 
 

Όρνιθες (κρεοπαραγωγά ορνίθια) και χοίροι: 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 7 ημέρες. 
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του φαρμάκου σε ωοτόκες όρνιθες, τα αυγά των οποίων 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.  
Διαλυμένο στο πόσιμο νερό,  το προϊόν διατηρείται δραστικό επί 24 ώρες. 
 
Ειδικές προφυλάξεις κατά τη διάρκεια συντήρησης 
 

Μη διατηρείτε το προϊόν σε περιβάλλον θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 25οC 
 
Ειδικές προφυλάξεις σε ό,τι αφορά την απόρριψη αχρησιμοποίητου προϊόντος ή 
 εκείνου που περίσσεψε μετά το τέλος της φαρμακευτικής αγωγής   
  
Η αχρησιμοποίητη ποσότητα καθώς και η περίσσεια διαλυμένου φαρμάκου στο πόσιμο νερό 
να απορρίπτονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα. 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
                                                                 Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:     ‘Α.Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΑΕ’ 
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