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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
STOP-LAC® injectable solution  

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 
STOP-LAC® injectable solution  
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Το 1 ml διαλύματος περιέχει: 
Δραστικό συστατικό: 200 mg Phenylbutazone            
Έκδοχα: Benzyl alcohol, Sodium hydroxide, Water for injections 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
Το STOP-LAC® inj. συνιστάται ως αναλγητικό και αντιφλεγμονώδες για όλες τις μυοσκελετικές 
παθήσεις, καθώς και για τις φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων. Συγκεκριμένα, 
ενδείκνυται για την εκφυλιστική αρθροπάθεια, τις άσηπτες αρθρίτιδες, τις μυοπάθειες (φλεγμονώδεις 
ή εκφυλιστικές), τις οστεοπάθειες (κατάγματα, οστεομυελίτιδα, οστεοδυστροφία), τις τενοντίτιδες, 
καθώς και για τις μετεγχειρητικές φλεγμονές των μαλακών ιστών και των οστών. 
Ως αντιπυρετικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν η θερμοκρασία φτάνει τα όρια της θερμοπληξίας. Ας 
σημειωθεί ότι η φαινυλοβουταζόνη δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις έντονου σωματικού ή 
σπλαχνικού πόνου. 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Να μη χορηγείται σε ζώα με καρδιακή, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια. Αντενδείκνυται, επίσης, σε 
περιπτώσεις αιμορραγικής διάθεσης λόγω θρομβοκυτταροπενίας, σε έλκη του γαστρεντερικού 
σωλήνα, καθώς και σε περιπτώσεις καταστολής του μυελού των οστών. 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Η παρατεταμένη χρήση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών της ομάδας αναστολής της 
κυκλοοξυγενάσης, όπως είναι η φαινυλοβουταζόνη, οδηγούν σε διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες, που ο 
βαθμός τους  ποικίλλει από ζώο σε ζώο. 
Η κυριότερη και η συχνότερα παρατηρούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι ο ερεθισμός του 
γαστρεντερικού βλεννογόνου, που οδηγεί συχνά σε έλκη και νεκρωτικές αλλοιώσεις. Είναι, επίσης, 
δυνατό να παρουσιαστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας στο φάρμακο. 
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 
Σκύλος 
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8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Σκύλος: 0,5-0,75 ml (10-15 mg/ kg σ.β.) ανά 10 kg σ.β. ενδοφλέβια, ανά 12ωρο  
Να μη χορηγείται πέραν των 2 συνεχόμενων ημερών. 

 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Χορηγείται μόνο ενδοφλέβια, εξαιτίας του ισχυρού τοπικού ερεθισμού που προκαλεί η ενδομυϊκή 
χορήγησή της. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ενδοφλέβια χορήγηση, γιατί τυχαία περιφλεβική 
ένεση προκαλεί τοπικό ερεθισμό, που πολλές φορές οδηγεί σε τοπική νέκρωση.  
Λόγω των σημαντικών διαφορών από ζώο σε ζώο κατά τη διάρκεια απέκκρισης του φαρμάκου και 
επιπλέον λόγω της μεγάλου βαθμού σύνδεσής του με τις πρωτεΐνες του πλάσματος πρέπει να 
ακολουθείται πιστά η συνιστώμενη δοσολογία και η συχνότητα χορήγησης, ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος συσσώρευσης του φαρμάκου, καθώς και οι επακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειές του. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Δεν απαιτείται.   

 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Φυλάσσεται σε ψυγείο 2 oC - 8  oC. 
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες (σε ψυγείο 2 oC - 8  

oC) 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
Η φαινυλοβουταζόνη ενισχύει την αντιπηκτική δράση των κουμαρινικών παραγώγων, όπως π.χ. της 
βαρφαρίνης. Με βαρβιτουρικά, κορτικοστεροειδή, ριφαμπικίνη, χλωροφαινυραμίνη, ριφαμπίνη, 
διφαινυδραμίνη, χλωροπρομαζίνη ή προμεθαζίνη μειώνεται ο χρόνος ημίσειας ζωής τους, ενώ με 
βενζυλοπενικιλλίνη ή άλατα λιθίου αυξάνεται ο χρόνος ημίσειας ζωής τους. Με άλλα μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, ενώ με 
ηπατοτοξικές ουσίες ενισχύεται η ηπατοτοξική τους δράση. Τέλος, με φάρμακα που εμφανίζουν μεγάλου 
βαθμού σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος παρατηρείται ανταγωνισμός στις θέσεις δέσμευσής 
τους. Η φαινυλοβουταζόνη να μη χορηγείται κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας με 
φαινοβαρβιτάλη. Ο μεταβολισμός της φαινυλοβουταζόνης επιταχύνεται, όταν χορηγείται ταυτόχρονα με 
υδαντοΐνη και γκριζεοφουλβίνη. Με φουροσεμίδη ανταγωνίζεται την αύξηση της ροής του αίματος στους 
νεφρούς που προκαλείται από τη φουροσεμίδη, ενώ με διγοξίνη ή φαινυτοΐνη αυξάνεται ο μεταβολισμός 
τους.  
 
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  
Φιαλίδιο των 20 ml  

 
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 92/03-01-2002/Κ-0052601 
 
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 7793.777 
 


