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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

COSUMIX® PLUS 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Δραστικό (ά) συστατικό (ά)  

Sulfachlorpyridazine Sodium    10 g/ 100 g  

Trimethoprim                              2 g/  100 g  

 

Έκδοχα 

Βλ. Πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Κόνις για πόσιμο διάλυμα 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Είδη ζώων 

 

Μόσχοι 

Χοίροι – χοιρίδια 

 

Ορνίθια κρεοπαραγωγής, ινδόρνιθες 

 

 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 

 

To COSUMIX® PLUS έχει ενα ευρύ φάσμα δράσεως που καλύπτει Gram (+) και  

Gram (-) βακτηρίδια, όπως:  

Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus, Diplococcus, Salmonella, Klebsiella, 

Proteus, Bordetella καθώς και  Escherichia coli και Haemophilus gallinarum. Το 

φάρμακο δεν είναι αποτελεσματικό κατά των ειδών Pseudomonas. 

 

To COSUMIX® PLUS ενδείκνυται για την προφύλαξη και θεραπεία των 

βακτηριακών λοιμώξεων στα πτηνά (ορνίθια κρεοπαραγωγής, ινδόρνιθες) , τους 

χοίρους τα χοιρίδια και τους μόσχους. 

 

Ορνίθια κρεοπαραγωγής, ινδόρνιθες : Νόσος των αεροφόρων σάκων, σύνδρομο 

χρόνιας αναπνευστικής νόσου (CRD), κολιβακιλλική σηψαιμία, σαλπιγγίτις, 

λοιμώδης χολέρα, μολυσματική κόρυζα, σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις. 

Χοίροι – χοιρίδια : Κολιβακίλλωσις, εντεροτοξιναιμία, βακτηριακή εντερίτιδα, 

βρογχοπνευμονία, ενζωοτική πνευμονία, ατροφική ρινίτιδα, σύνδρομο ΜΜΑ 

(Μαστίτιδας, Μητρίτιδας, Αγαλαξίας) 

Μόσχοι: Διάρροια, γαστρεντερίτιδα, κολιβακιλλική σηψαιμία, βρογχοπνευμονία, 

πολυαρθρίτιδα, διφθερίτιδα, ομφαλίτιδα. 
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 Αντενδείξεις 

 

Να μη χορηγείται στα ενήλικα μηρυκαστικά προς αποφυγή διακοπής της ανάπτυξης 

της χλωρίδας στη μεγάλη κοιλία. 

 

 Ειδικές προειδοποιήσεις  < για κάθε είδος ζώου> 

 

Μόνο για τη θεραπεία των πτηνών, των χοιριδίων και των μόσχων μέσα σε πόσιμο 

νερό ή γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος. 

 

Ετοιμάστε φρέσκο πόσιμο νερό, γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος καθημερινά ή πιο 

συχνά. 

 

Για να αποφύγετε πιθανές διαταραχές στη χλωρίδα του στομάχου των μυρηκαστικών, 

μη χορηγείτε COSUMIX® PLUS στα μηρυκαστικά ζώα όταν οι στόμαχοι βρίσκονται 

σε λειτουργία (διαδικασία πέψης). 

 

Αποφύγετε την υπο-δοσολογία. Τα άρρωστα ζώα μπορεί να πιουν λιγότερο νερό από 

το κανονικό. Εφόσον μπορούν να απομονωθούν, η συγκέντρωση του COSUMIX® 

PLUS στο νερό μπορεί αναλογικά να αυξηθεί. 

 

Αποφύγετε την υπερ-δοσολογία. Σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος τα πτηνά 

πίνουν περισσότερο νερό από το κανονικό και συνεπώς η συγκέντρωση του 

COSUMIX® PLUS στο νερό πρέπει να μειωθεί. 

 

 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

 

Καμμία. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 

φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 

 

Καμμία. 

 

 

 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 

 

Καμμία γνωστή.    

 

 Χρήση κατά την κύηση , τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

 

Μπορεί  να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία χοιριδίων κατά την περίοδο κύησης και 

γαλουχίας. 

 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 

 

Καμμία γνωστή. 
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                   Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

Δοσολογία και Χορήγηση 

Δοσολογικός οδηγός για όλα τα ζώα :  200 mg COSUMIX® PLUS (που αντιστοιχεί 

σε 24 mg συνολικού δραστικού συστατικού) ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως. 

Σε περιπτώσεις πρωτοπαθών ή δευτεροπαθών λοιμώξεων από E.coli συνιστάται 

υψηλότερη δοσολογία (μέχρι διπλάσια). 

 

Στα πτηνά το COSUMIX® PLUS χορηγείται αναμεμιγμένο με το πόσιμο νερό για 3-6 

ημέρες. 

 

Τύπος πτηνού Ηλικία σε 

εβδομάδες 

Ποσότητα του COSUMIX® PLUS 

σε gr  

  Ανά λίτρο νερού  

Ορνίθια κρεοπαραγωγής 1-4 

5-8 

1 

1,5 

 

    

    

Ινδόρνιθες  1,0 – 1,5  

 

Στα χοιρίδια χορηγείται από του στόματος για 5 έως 10 ημέρες αναμεμιγμένο στο 

πόσιμο νερό. Το COSUMIX® PLUS μπορεί να χορηγηθεί στα χοιρίδια από την 

πρώτη ημέρα της ζωής τους υπό μορφήν υγρού. 

 

Κατηγορία Βάρος σε kg Ποσότητα του COSUMIX® PLUS σε gr  

  Ανά λίτρο νερού  

Θηλάζοντα 

χοιρίδια 

Μέχρι 12 2,0-3,5  

Απογαλακτιζόμενα 5-23 1,5-2,0  

Παχύνσεως 24-105 2,0-3,0  

Χοιρομητέρες πριν 

και μετά τον 

τοκετό (ΜΜΑ) 

Θηλασμός 

 

 

175 

175 

 

 

- 

1,0-2,0 

 

 

Στους μόσχους, το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί για 5 ημέρες αναμεμιγμένο με νερό, 

με γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος (μισή δόση το πρωϊ, μισή το βράδυ). Όπου είναι 

δυνατόν, το μισό της ημερήσιας δόσης που είναι 5 g COSUMIX® PLUS ανά 50 kg 

σωματικού βάρους, μπορεί να χορηγηθεί το πρωί και το άλλο μισό το βράδυ – η 

ημερήσια δόση είναι 10g ανά 50 kg σωματικού βάρους. 

 

Παρασκευή πόσιμου νερού 

Γεμίστε την ποτίστρα με το μισό από τον απαιτούμενο όγκο νερού, προσθέστε την 

υπολογισμένη ποσότητα του COSUMIX® PLUS, αναδεύσατε καλά και προσθέστε το 

υπόλοιπο νερό. 

 

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα) εάν είναι 

απαραίτητα 
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Τα ζώα για τα οποία προορίζεται μπορούν να ανεχθούν τουλάχιστον πενταπλάσιες 

δόσεις από τη μέγιστη συνιστώμενη δόση και για χρονικό διάστημα τριπλάσιο της 

κανονικής θεραπείας, χωρίς να εκδηλωθεί ασθένεια. 

 

Χρόνος (οι) αναμονής 

 

Μόσχοι: 6 ημέρες 

Χοίροι – χοιρίδια : 6 ημέρες 

Ορνίθια κρεοπαραγωγής : 13 ημέρες 

Ινδόρνιθες : 15 ημέρες  

 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ    ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Η νατριούχος σουλφαχλωροπυριδαζίνη είναι μια αντιβακτηριακή σουλφοναμίδη που 

αναστέλλει την κυτταρική μικροβιακή διαίρεση. 

 

Η τριμεθοπρίμη είναι ένα παράγωγο της αντιβακτηριακής διαμινοπυριμιδίνης που 

δρα σε συνδυασμό με τη σουλφοναμίδη στην αναστολή της κυτταρικής μικροβιακής 

διαίρεσης. 

 

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

 

 

Η σουλφαχλωροπυριδαζίνη είναι ένας σημαντικός ανταγωνιστής του παρα-αμινο-

βενζοϊκού οξέος (ΡΑΒΑ),πρόδρομης ουσίας του φολικού οξέος (τετραϋδροφολικό 

άλας). Το φολικό οξύ είναι ένα συνένζυμο απαραίτητο στη σύνθεση των 

νουκλεϊνικών οξέων, και παρουσία της σουλφαχλωροπυριδαζίνης τα ευαίσθητα είδη 

δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν. 

Επιπλέον, η τριμεθοπρίμη εμποδίζει την παραγωγή του τετραϋδροφολικού οξέος σε 

διαφορετική θέση, έτσι ώστε ο συνδυασμός των δύο φαρμάκων είναι πιο 

αποτελεσματικός και σε χαμηλώτερες συγκεντρώσεις από ότι τα δύο συστατικά 

χρησιμοποιούμενα μεμονωμένα. 

 

Φαρμακοκινητικά στοιχεία 

 

Όταν χορηγείται από το στόμα , είτε σε σίτιση με καθετήρα, είτε σε πόσιμο νερό ή 

υποκατάστατο γάλακτος, η σουλφαχλωροπυριδαζίνη και η τριμεθοπρίμη 

απορροφώνται ταχέως από τα πτηνά, τα χοιρίδια και τους μόσχους και 

επιτυγχάνονται γρήγορα σταθερές συγκεντρώσεις στο πλάσμα. Τα δραστικά 

συστατικά δεν συσσωρεύονται με μακροχρόνια χρήση, αλλά αποβάλλονται ταχύτατα. 

Η σουλφαχλωροπυριδαζίνη είναι μια βραχυχρόνιας δράσης σουλφοναμίδη για τα είδη 

των ζώων που προορίζεται, όπως και η τριμεθοπρίμη, και οι χρόνοι ημίσειας ζωής 

τους μετά από την από του στόματος χορήγηση είναι παραπλήσιοι. 

 

 <Περιβαλλοντικές ιδιότητες > 

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Κατάλογος εκδόχων 

 

Formatted: Greek
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Sodium lauryl sulfate 

Polymethylene glycol 6000 

Sucrose  

 

Ασυμβατότητες 

 

Καμμία. 

 

Διάρκεια ζωής 

 

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 5 χρόνια όταν φυλάσσεται μακριά από το φως 

κα την υγρασία. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

 

Προστατέψτε το από το φως , την υγρασία και από υψηλή θερμοκρασία. 

Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. 

 

Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 

 

Το προϊόν διατίθεται σε : 

 φάκελο των 50 g σε κουτί των 10 φακέλων 

 φάκελο των 250 g,  

 σάκος του 1 kg  

 σάκος των 5 kg  

 

Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού 

φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του 

προϊόντος, αν υπάρχουν 

 

Καταστρέψτε το με αποτέφρωση. 

 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Novartis Animal Health Inc., Basle, Switzerland 

 

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα 

Premier Shukuroglou Hellas S.A. 

Αγαμέμνονος 5  

155 61 Χολαργός 

Τηλ.: 210 65 38 061 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ , ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ/ Ή ΧΡΗΣΗΣ 

 

Να χορηγείται μόνο με κτηνιατρική συνταγή. 

 


