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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
OPTIPRIME® piglet oral suspension  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 
  
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:  
PROVET Α.Ε.  
Λεωφ. Ποσειδώνος 77 
174 55 Άλιµος, Αττική 
Τηλ.: +30 2105575770-3  
          +30 2105508500 
Fax:  +30 2105575830 
E-mail: vet@provet.gr   
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
OPTIPRIME® piglet oral suspension  
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Τα 100 ml εναιωρήµατος περιέχουν: 
Δραστικά συστατικά: 4,55 g Sulfadiazine, 0,91 g Trimethoprim    
Έκδοχα: Bevaloid 35, Glycerol, Xanthan gum, Chlorocresol, Purified water     
                         
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
Το OPTIPRIME piglet suspension ενδείκνυται για τη θεραπεία της βακτηριακής διάρροιας των 
νεογέννητων χοιριδίων, αλλά και για λοιµώξεις που οφείλονται σε βακτήρια θετικά και αρνητικά κατά 
Gram, ευαίσθητα στο συνδυασµό σουλφαδιαζίνης µε τριµεθοπρίµη. 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Να µη χορηγείται σε ζώα µε ιστορικό υπερευαισθησίας στις σουλφοναµίδες, µε ηπατική ή νεφρική 
ανεπάρκεια. 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Μπορεί να προκληθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, νεφρικές βλάβες (από κρυστάλλωση της 
σουλφοναµίδης), καταστροφή της φυσιολογικής µικροχλωρίδας και γαστρεντερικές διαταραχές. 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Χοίροι (χοιρίδια) 
  
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Γίνεται χορήγηση από το στόµα 15 mg συνδυασµένων δραστικών συστατικών/ kg/ 12 ώρες που 
αντιστοιχεί σε 1,1 ml/ 2 kg σ.β. (µία παροχή της δοσοµετρικής συσκευής) την ηµέρα. Η θεραπεία 
διαρκεί έως και 2 ηµέρες µετά την πλήρη υποχώρηση των συµπτωµάτων και δεν υπερβαίνει συνολικά 
τις 5 ηµέρες. 
Η χορήγηση γίνεται τοποθετώντας την άκρη του σωληναρίου της δοσοµετρικής συσκευής στη βάση 
της γλώσσας του χοιριδίου. Για τη χορήγηση της σωστής ποσότητας η φιάλη κρατείται σε όρθια θέση. 
Η δοσοµετρική συσκευή µπορεί να παραµείνει προσαρµοσµένη στη φιάλη κατά τη διάρκεια 
διαδοχικών χορηγήσεων του φαρµάκου. Εφόσον αποσυνδεθεί από τη φιάλη, η τελευταία πωµατίζεται 
και η συσκευή ξεπλένεται µε διαδοχικές αντλήσεις καθαρού νερού και φυλάσσεται σε καθαρό χώρο. 
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9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Να πλένονται τα χέρια µετά τη χρήση.  
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Χοίροι: Κρέας & εδώδιµοι ιστοί: 4 ηµέρες 

 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Φυλάσσεται σε θερµοκρασία µικρότερη των 25 οC.  
Διάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα της στοιχειώδους συσκευασίας: 1 µήνας 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
Οι σουλφοναµίδες δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα µε προκαϊνούχο πενικιλλίνη και µε ιόντα 
ασβεστίου. Σε ταυτόχρονη χορήγηση µε αντιόξινα µειώνεται η βιοδιαθεσιµότητά τους.  Οι 
σουλφοναµίδες ενδέχεται να ενισχύσουν τη δράση της φουροσεµίδης, των θειαζιδών, των αναστολέων 
της καρβονικής ανυδράσης και της σουλφονυλουρίας. 
 
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Συµβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιµοποιηθέντων φαρµάκων. Τα 
µέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Φιάλη των 200 ml 
 
Αριθµός Άδειας Κυκλοφορίας:  26793/08-04-2013/Κ-0006205 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 

*χορηγείται µε συνταγή κτηνιάτρου* 
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ  

ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 

 
 

 


