
1. Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας και του κατόχου της 
άδειας παραγωγής που είναι υπεύθυνος για την 
αποδέσμευση παρτίδων, εφόσον είναι διαφορετικοί
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
LIVISTO Int’l, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès
(Βαρκελώνη), Ισπανία
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση 
των παρτίδων:
Labiana Life Sciences, S.A.
Venus 26
08228 Terrassa 
(Βαρκελώνη), Ισπανία
Industrial Veterinaria, S.A.
Esmeralda 19,
08950 Esplugues de Llobregat
(Βαρκελώνη), Ισπανία
aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Γερμανία
aniMedica Herstellungs GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος:
Pethealth Ltd.
Konderi 22
18541 Piraeus
Ελλάδα

2. Ονομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού 
προϊόντος
Enrocat flavour, 25 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για γάτες
Ενροφλοξασίνη 

3. Σύνθεση σε δραστική ουσία και άλλα συστατικά
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Ενροφλοξασίνη 25 mg
Έκδοχα:
Sorbic acid (E200) 1 mg
Λευκό έως ωχροκίτρινο εναιώρημα.

4. Ενδείξεις
Για τη θεραπεία απλών ή μικτών βακτηριακών 
λοιμώξεων της αναπνευστικής, πεπτικής και 
ουροποιητικής οδού, εξωτερικής ωτίτιδας, λοιμώξεων 
του δέρματος και τραύματος που προκαλούνται από 
τα παρακάτω ευαίσθητα στην ενροφλοξασίνη θετικά 
κατά Gram και αρνητικά κατά Gram βακτήρια: 
Staphylococcus spp., Escherichia coli, Haemophilus spp. 
και Pasteurella spp.

5. Αντενδείξεις
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με υπάρχουσα βλάβη 
στην ανάπτυξη χόνδρου.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστό ιστορικό 
επιληπτικών κρίσεων, δεδομένου ότι η ενροφλοξασίνη 
μπορεί να προκαλέσει διέγερση του ΚΝΣ.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή 
υπερευαισθησία στις φθοροκινολόνες ή σε κάποιο από 
τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης των 
8 εβδομάδων.

6. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρηθούν 
ήπιες και παροδικές γαστρεντερικές διαταραχές, 
όπως υπερβολική σιελόρροια, έμετος ή διάρροια. Ως 
αποτέλεσμα, μπορεί να εμφανιστεί ανορεξία.
Μπορεί να εμφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να 
εμφανιστούν νευρολογικά συμπτώματα (κρίσεις, 
τρόμος, αταξία, διέγερση) και αναφυλακτικές 
αντιδράσεις

Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις καθορίζονται ως 
ακολούθως:

 - πολύ συχνές (περισσότερα από 1 στα 10 υπό 
θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητη(ες) 
αντίδραση(ες))

 - συχνές (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 
ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)

 - όχι συχνές (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερο από 
10 ζώα στα 1.000 υπό θεραπεία ζώα)

 - σπάνιες (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 
10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)

 - πολύ σπάνιες (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό 
θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων των 
μεμονωμένων αναφορών).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, ακόμη 
και αν δεν αναφέρεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή εάν αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου, παρακαλείστε να ενημερώσετε 
σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
Εναλλακτικά, κάντε χρήση του εθνικού συστήματος 
αναφοράς:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Τηλ: 21302040213
Email: vetpharmacovigilance@eof.gr

7. Είδη ζώων
Γάτες.

8. Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδός 
χορήγησης
Από του στόματος χρήση.
Το προϊόν πρέπει να χορηγείται απευθείας στο πίσω 
μέρος της γλώσσας και όχι στην τροφή του ζώου.
Η δοσολογία είναι 5 mg ενροφλοξασίνης ανά kg 
σωματικού βάρους μία φορά ημερησίως για 5 
συνεχόμενες ημέρες. Αυτό ισοδυναμεί με 0,2 ml 
του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά 
kg σωματικού βάρους μία φορά ημερησίως για 5 
συνεχόμενες ημέρες.
Σε χρόνιες και σοβαρές νόσους, η διάρκεια της 
θεραπείας μπορεί να παραταθεί έως και 10 ημέρες. 
Πρέπει να εξεταστεί εκ νέου θεραπεία εάν δεν 
παρατηρηθεί βελτίωση της κατάστασης μετά το πέρας 
3 ημερών θεραπείας.
Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το 
σωματικό βάρος πρέπει να προσδιορίζεται όσο το 
δυνατόν ακριβέστερα προκειμένου να αποφευχθεί η 
υπερδοσολογία ή η υποδοσολογία.
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.

9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση

ENROCAT FLAVOUR 25 mg/ml
πόσιμο εναιώρημα για γάτες
Ενροφλοξασίνη

Ανακινήστε 
καλά για 15 

δευτερόλεπτα 
πριν από τη 

χρήση.

Χορηγήστε 
απευθείας

στο πίσω μέρος 
της γλώσσας.

Εισαγάγετε την 
κατάλληλη δόση 

στη σύριγγα.

Προκειμένου να αποφευχθεί η διασταυρούμενη 
μόλυνση, η ίδια σύριγγα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
για διαφορετικά ζώα. Συνεπώς, μία σύριγγα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για ένα ζώο. Μετά τη χορήγηση, 
η σύριγγα πρέπει να καθαρίζεται με νερό βρύσης και 
να αποθηκεύεται μαζί με το προϊόν στο κουτί. 
Με κάθε συσκευασία του προϊόντος παρέχεται μια 
σύριγγα των 3 ml με διαβαθμίσεις ανά 0,1 ml. 

10. Χρόνος αναμονής
Δεν ισχύει.

11. Ειδικές συνθήκες διατήρησης
Να φυλάσσεται σε θέση που δεν βλέπουν και δεν 
προσεγγίζουν τα παιδιά.
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Εγκυμοσύνη και γαλουχία:
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε αρουραίους και 
τσιντσιλά δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, 
εμβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη μητέρα. 
Καθώς η ασφάλεια δεν έχει αξιολογηθεί σε έγκυες 
γάτες και καθώς η ενροφλοξασίνη περνά στο μητρικό 
γάλα, η χρήση δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Ο συνδυασμός του προϊόντος (ενροφλοξασίνη) 
με χλωραμφενικόλη, μακρολιδικά αντιβιοτικά ή 
τετρακυκλίνες μπορεί να προκαλέσει ανταγωνιστικές 
δράσεις.
Η ταυτόχρονη χορήγηση ουσιών που περιέχουν 
μαγνήσιο ή αργίλιο μπορεί να μειώσει την απορρόφηση 
της ενροφλοξασίνης. Αυτά τα φάρμακα πρέπει να 
χορηγούνται με χρονική απόσταση δύο ωρών.
Η ταυτόχρονη χορήγηση θεοφυλλίνης απαιτεί 
προσεκτική παρακολούθηση καθώς τα επίπεδα ορού 
της θεοφυλλίνης μπορεί να αυξηθούν.
Η ταυτόχρονη χρήση με διγοξίνη πρέπει να 
αποφεύγεται καθώς οι φθοροκινολόνες μπορούν να 
αυξήσουν τη βιοδιαθεσιμότητα της διγοξίνης.
Η ταυτόχρονη χορήγηση φθοροκινολονών μπορεί 
να αυξήσει τη δράση των από του στόματος 
χορηγούμενων αντιπηκτικών.
Η ταυτόχρονη χορήγηση φθοροκινολονών σε 
συνδυασμό με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα (ΜΣΑΦ) σε ζώα μπορεί να προκαλέσει κρίσεις 
λόγω πιθανών φαρμακοδυναμικών αλληλεπιδράσεων 
στο ΚΝΣ.
Στα ζώα που υποβάλλονται σε επανυδάτωση, 
αποφύγετε την υπερβολική αλκαλικότητα των ούρων.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, 
αντίδοτα):
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, μπορεί να προκύψουν 
διαταραχές του πεπτικού συστήματος (έμετος, 
διάρροια ή υπερβολική σιελόρροια) ή αλλοιώσεις του 
ΚΝΣ (μυδρίαση, αταξία). Σε σοβαρές περιπτώσεις 
μπορεί να χρειαστεί να διακόψετε τη θεραπεία.
Έχει αποδειχθεί ότι οι γάτες υποφέρουν από οφθαλμική 
βλάβη κατόπιν λήψης δόσεων υψηλότερων από αυτές 
που συνιστώνται. Σε δόσεις 20 mg/kg σωματικού 
βάρους/ημέρα ή υψηλότερες, οι τοξικές δράσεις στον 
αμφιβληστροειδή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη 
αναστρέψιμη τύφλωση της γάτας.
Προκειμένου να μειωθεί η απορρόφηση της από του 
στόματος χορηγούμενης ενροφλοξασίνης συνιστάται 
η χορήγηση αντιόξινων που περιέχουν μαγνήσιο ή 
αργίλιο.
Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 
αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά 
προϊόντα. 

13. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός 
χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού 
προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από 
τη χρήση του προϊόντος
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των 
λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας ή τον φαρμακοποιό 
σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων 
φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος.

14. Ημερομηνία της τελευταίας έγκρισης του 
φύλλου οδηγιών χρήσεως
02/2020

15. Άλλες πληροφορίες
Μέγεθος της συσκευασίας:
Κουτί από χαρτόνι με 1 φιάλη των 8,5 ml και με 
σύριγγα των 3 ml για χρήση από το στόμα.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης αυτού του 
κτηνιατρικού φαρμακευτικού το προϊόντος.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό 
φαρμακευτικό προϊόν κατόπιν της ημερομηνίας λήξης 
που αναγράφεται στην ετικέτα μετά την ένδειξη 
ΛΗΞΗ.  Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την 
τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 
1 μήνας

12. Ειδικές προειδοποιήσεις
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:
Καμία.
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Οι φθοροκινολόνες θα πρέπει να προορίζονται για τη 
θεραπεία κλινικών καταστάσεων που έχουν αποκριθεί 
ανεπαρκώς, ή που αναμένεται να αποκριθούν 
ανεπαρκώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών 
ουσιών.
Όποτε είναι δυνατόν, οι φθοροκινολόνες πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνο με βάση τη δοκιμή 
ευαισθησίας.
Χρήση του προϊόντος η οποία αποκλίνει από 
τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ μπορεί να 
αυξήσει τον επιπολασμό βακτηρίων ανθεκτικών 
στις φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες 
λόγω ενδεχόμενης διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.
Οι επίσημες και οι τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση του 
προϊόντος. 
Σε περιπτώσεις πυοδέρματος πρέπει να εντοπίζεται και 
να αντιμετωπίζεται πιθανή υποκείμενη πρωτογενής 
νόσος.
Η ενροφλοξασίνη απεκκρίνεται εν μέρει μέσω 
των νεφρών όπως με όλες τις φθοροκινολόνες, η 
απέκκριση μπορεί επομένως να καθυστερήσει σε 
οργανισμούς με υπάρχουσα νεφρική βλάβη. Το προϊόν 
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ζώα με 
σοβαρή νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνιστώμενης δόσης 
μπορεί να εμφανιστούν δράσεις τοξικότητας του 
αμφιβληστροειδούς, όπως τύφλωση.
Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστής 
ανθεκτικότητας σε κινολόνες ή φθοροκινολόνες λόγω 
σχεδόν ολικής διασταυρούμενης ανθεκτικότητας στις 
πρώτες και πλήρους διασταυρούμενης ανθεκτικότητας 
στις τελευταίες.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται 
από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

 - Η ενροφλοξασίνη και το σορβικό οξύ μπορεί 
να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργικές 
αντιδράσεις). Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία 
στην ενροφλοξασίνη ή σε οποιοδήποτε από τα 
έκδοχα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

 - Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να 
είναι ερεθιστικό για το δέρμα και τα μάτια.

 - Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα 
και τα μάτια. Σε περίπτωση τυχαίας δερματικής 
και/ή οφθαλμικής επαφής, πλύνετε αμέσως με 
νερό οποιαδήποτε πιτσιλιά στο δέρμα ή τα μάτια.

 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τον χειρισμό 
του προϊόντος.

 - Η ενροφλοξασίνη μπορεί να προκαλέσει 
γαστρεντερικές δράσεις, όπως κοιλιακό άλγος 
και διάρροια σε περίπτωση κατάποσης. Για να 
αποφύγετε την κατά λάθος κατάποση, ιδιαίτερα 
από ένα παιδί, μην αφήνετε σύριγγα που περιέχει 
το διάλυμα σε θέση την οποία μπορούν να δουν 
ή να προσεγγίσουν τα παιδιά. Η χρησιμοποιημένη 
σύριγγα πρέπει να φυλάσσεται μαζί με το προϊόν 
στο αρχικό κουτί. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, 
να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να 
επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή 
την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

 - Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.
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