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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Enrotron Flavour σε δισκία 50 mg για σκύλους
Enrofloxacin
Κατάλογος των κρατών μελών του εγκεκριμένου. Oνόματα
Enrotron Flavour 50 mg (Denmark, Ireland, Poland, United Kingdom, Norway, Austria, Belgium, Greece, Hungary, Luxembourg, The 
Netherlands, Slovenia, Sweden, Iceland)
Enrotron 50 mg (France)
Enrotron vet 50 mg (Sweden)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δραστικό συστατικό: Enrofloxacin..............................50,0 mg
Λευκό προς υπόλευκο, στρογγυλό δισκίο με μία γραμμή τεμαχίσματος και μία διακοσμητική γραμμή. Το δισκίο μπορεί να τεμαχιστεί σε δύο 
ίσα τεμάχια.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για τη θεραπεία απλών ή μικτών βακτηριακών λοιμώξεων του αναπνευστικού, πεπτικού ή ουροποιητικού συστήματος, του δέρματος ή 
τραυμάτων που προκαλούνται από βακτήρια αρνητικά ή θετικά κατά Gram που είναι ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη: Ε.coli , Pasteurella spp, 
Haemophilus spp, και σταφυλόκοκκοι.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μην το χρησιμοποιείτε σε νεαρούς ή αναπτυσσόμενους σκύλους (σκύλους με ηλικία μικρότερη των 12 (μικρόσωμες φυλές) ή των 18 μηνών 
(μεγαλόσωμες φυλές), επειδή στα αναπτυσσόμενα ζώα το προϊόν μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στο χονδρικό ιστό που βρίσκεται στην 
περιοχή των επιφύσεων.
Μην το χρησιμοποιείτε σε σκύλους που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις , επειδή η ενροφλοξακίνη μπορεί να προκαλέσει διέγερση του 
κεντρικού νευρικού συστήματος (KNS).
Μην το χρησιμοποιείτε σε σκύλους με γνωστή υπερευαισθησία στις φθοριοκινολόνες ή σε οποιαδήποτε από τα έκδοχα του προϊόντος.
Μην το χρησιμοποιείτε σε λοιμώξεις που είναι ανθεκτικές στις κινολόνες, επειδή υπάρχει σχεδόν πλήρης διασταυρούμενη ανθεκτικότητα με 
άλλες κινολόνες και πλήρης με άλλες φθοριοκινολόνες.
Μην το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με τετρακυκλίνες, φενικόλες ή μακρολίδια επειδή είναι πιθανό να υπάρχει ανταγωνιστική δράση αυτών 
των ουσιών.
Βλ. και ενότητα "ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)".

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Σε σπάνιες περιπτώσεις παρατηρούνται εμετός και διάρροια. 
Βλ. ενότητα "ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ".

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε 
να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Δισκία από το στόμα.
Δόση: 5 mg ενροφλοξακίνη ανά κιλό σωματικού  βάρους (ΣΒ) την ημέρα, που αναλογεί σε: 
 ½ δισκίο ανά 5 κιλά σωματικού βάρους
 1 δισκίο ανά 10 κιλά σωματικού βάρους.

Ενροφλοξακίνη

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι

Enrotron® Flavour 
σε δισκία 50 mg για σκύλους
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Μπορεί να χορηγηθεί άμεσα ή να δοθεί με την τροφή.
Η θεραπεία διαρκεί γενικά περισσότερες από 5 – 10 συνεχόμενες ημέρες.
Αν δεν διαπιστωθεί κλινική βελτίωση μέσα σε 3 ημέρες, η δοκιμή ευαισθησίας πρέπει να επαναληφθεί και μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει η 
θεραπεία.
Δεν θα πρέπει να γίνει υπέρβαση των δόσεων που συστήνονται.
Για να εξασφαλιστεί σωστή δοσολογία, το βάρος του σώματος θα πρέπει να μετρηθεί με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια για την αποφυγή 
υποδοσολογίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Καμία

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν ισχύει.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάξτε την αρχική συσκευασία για προστασία από το φως.
Τα τεμαχισμένα δισκία πρέπει να επανατοποθετούνται στην αρχική συσκευασία.
Μην τα αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 25 °C

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί και τοπικοί κανονισμοί. Οι φθοριοκινολόνες θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων που δεν ανταποκρίθηκαν ή δεν αναμένεται να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε άλλες 
κατηγορίες αντιμικροβιακών.
Οποτεδήποτε είναι εφικτό οι φθοροκινολόνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών δοκιμών 
ευαισθησίας. Η μη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ μπορεί να ευνοήσει τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων 
ανθεκτικών λόγω της πιθανής διασταυρούμενης αντίστασης.
Επειδή η ενροφλοξακίνη μεταβολίζεται από το ήπαρ και αποβάλλεται τμηματικά μέσω των νεφρών, η απέκκρισή της μπορεί να μειωθεί 
σε σκύλους με παθήσεις του ήπατος ή των νεφρών. Για το λόγο αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στα ζώα με 
ηπατοπάθειες ή νεφροπάθειες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία σε φθοριοκινολόνες θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.
Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό.
Σε περίπτωση τυχαίας λήψης από το στόμα ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το φύλλο συσκευασίας στο γιατρό.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Μην το χρησιμοποιείτε κατά την κύηση και τη γαλουχία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Ταυτόχρονη χρήση φλουνιξίνης θα πρέπει να γίνεται με προσοχή υπό στενή κτηνιατρική παρακολούθηση, επειδή οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
αυτών των φαρμάκων μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την επιβράδυνση του ρυθμού απέκκρισης του 
φαρμάκου.
Ο ρυθμός απέκκρισης της θεοφυλλίνης μπορεί να μειωθεί.
Η ενροφλοξακίνη μπορεί να έχει ανταγωνιστική δράση με άλλα αντιμικροβιακά φάρμακα όπως οι φενικόλες, τα μακρολίδια ή οι τετρακυκλίνες.
Οι ουσίες που περιέχουν μαγνήσιο ή αλουμίνιο, μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση της ενροφλοξακίνης αν χορηγηθούν παράλληλα.
Οι φθοριοκινολόνες εμφανίζουν πλήρως διασταυρούμενη ανθεκτικότητα.

ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΔΟΤΑ) ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ)
Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει εμετούς και νευρικά συμπτώματα (μυικός τρόμος, αταξία και επιληπτικές κρίσεις) και να χρειαστεί 
να  διακοπεί η θεραπεία.
Επειδή δεν υπάρχουν γνωστά αντίδοτα, θα πρέπει να γίνεται η συμπτωματική θεραπεία που προάγει την απέκκριση του φαρμάκου .
Αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να χορηγηθούν αντιόξινα που περιέχουν αλουμίνιο ή μαγνήσιο ή ενεργός άνθρακας προκειμένου να μειωθεί η 
απορρόφηση της ενροφλοξακίνης.
Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, συμπτώματα υπερδοσολογίας της ενροφλοξακίνης σε σκύλους, όπως ανορεξία και γαστρεντερικές 
διαταραχές έχουν παρατηρηθεί όταν χορηγήθηκε δόση περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από την προτεινόμενη και για διάστημα δύο εβδομάδων.
Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες παρενέργειες σε σκύλους στους οποίους χορηγήθηκε για ένα μήνα δόση 5 φορές μεγαλύτερη από την 
προτεινόμενη και για ένα μήνα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία 
του περιβάλλοντος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
05/2011

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
10, 20, 30, 50, 100 δισκία συσκευασμένα σε blister των 10 δισκίων από υλικό ή φύλλα PVC / αλουμινίου ή φύλλα αλουμινίου / αλουμινίου. 
Δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά οπωσδήποτε όλα τα μεγέθη. 
MA.-Nr.:36527/19-5-2011
Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή
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