
ΦΥΛΛΟ  ΟΔΗΓΙΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
ORBENIN DC 
 
KAK Zoetis Hellas SA, Λ. Μεσογείων 253-255, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 
6791900, AMK: 31772 
 
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων στην ΕΕ:Haupt 
Pharma Latina Srl, 04100 Borgo San Michele ( Latina ) Italy 

 
Σύνθεση 

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 

CLOXACILLIN BENZATHINE                                    500MG       

ΕΚΔΟΧΑ                                                                 

MINERAL OIL BASE q.s.                                           3,0gr  

Σύνθεση του mineral oil: 

STEARIC ACID                                                          0,8078% 

ALUMINIUM STEARATE                                           3,0699w/w 

LIQUID PARAFFIN                                                   96,1223w/w 

Φαρμακευτική Μορφή 

Εναιώρημα για ενδομαστική χορήγηση ( κατά την έναρξη της ξηράς περιόδου ) 

Είδος ζώου 

Αγελάδες 

Ενδείξεις για χρήση 
Πρόληψη μαστίτιδας κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου. Το ORBENIN DC 

χρησιμοποιείται ειδικά στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής τη στιγμή που διακόπτεται 

η παραγωγή γάλακτος και αρχίζει η ξηρά περίοδος, δηλ. αμέσως μετά το τελευταίο 

άρμεγμα.     

 Δοσολογία και μέθοδος χορήγησης 

Χορηγείται ενδομαστικά μία σύριγγα για κάθε τεταρτημόριο του μαστού, μετά το 

τελευταίο άρμεγμα, στο τέλος της γαλακτικής περιόδου. 

 

Ειδικές Προειδοποιήσεις στη Χορήγηση 

Πριν την χορήγηση του φαρμάκου, η θηλή πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά και να 

γίνεται αντισηψία με το ειδικό αντισηπτικό χαρτομάνδηλο που υπάρχει μέσα στη 

συσκευασία. 

 

Αντενδείξεις, Ειδικές προφυλάξεις 



Επειδή ο χρόνος δράσης του ιδιοσκευάσματος παρατείνεται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα,  το ORBENIN DC δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου η 

ξηρά περίοδος των αγελάδων είναι διάρκειας μικρότερης των 28 ημερών. 

 

Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Δεν υπάρχουν γνωστές. 

 

Ειδικές Προφυλάξεις για τη Χρήση  

Οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις 

υπερευαισθησίας ( αλλεργία), ύστερα από έγχυση εισπνοή, ή κατάποση ή επαφή με 

το δέρμα. Υπερευαισθησία στις πενικιλλίνες μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρωμένες 

αντιδράσεις με κεφαλοσπορίνες και το αντίθετο. 

 

Χρόνος Αναμονής 

Αγελάδες ( Κρέας ) : 0 ημέρες 

                 ( Γάλα ) : 28 ημέρες 

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την θεραπεία των μαστίτιδων των 

αγελάδων κατά τη γαλακτική περίοδο. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τις 

τελευταίες 28 ημέρες πριν από τον τοκετό. Αν ο τοκετός συμβεί σε διάστημα 

μικρότερο των 28 ημερών μετά τη χορήγηση, το γάλα μπορεί να δοθεί στην 

κατανάλωση αφού παρέλθουν 31 ημέρες από την χορήγηση του φαρμάκου. 

 

Ειδικά Μέτρα Προφύλαξης για την Απόρριψη Προϊόντος που δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί ή απορριμάτων. 

Η απόρριψη προϊόντος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή των αχρήστων υλικών θα 

πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

Γενικές Προφυλάξεις 

Μόνο για κτηνιατρική χρήση. 
Να πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. 
 
Ειδικές Προφυλάξεις κατά την Αποθήκευση 
Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κουτί 24 συριγγών των 3gr και 24 αντισηπτικά χαρτομάνδηλα. 
 Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή 
*ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ* 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 
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