Τα στοιχεία του παρόντος Φ.Ο.Χ. αφορούν στα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στην Ελλάδα.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
OXYVET® premix 10%
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
OXYVET® premix 10%
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Τα 100 g προµίγµατος περιέχουν:
Δραστικό συστατικό: 10 g Oxytetracycline HCl
Έκδοχα: Άλευρα σίτου
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Η οξυτετρακυκλίνη είναι αντιβιοτικό ευρέος φάσµατος. Είναι δραστική έναντι θετικών και αρνητικών
κατά Gram µικροοργανισµών, ορισµένων µυκοπλασµάτων, χλαµυδίων, ρικετσιών και πρωτοζώων.
Πιο συγκεκριµένα το OXYVET 10% πρόµιγµα για φαρµακούχο ζωοτροφή συνιστάται σε:
Όρνιθες: για την πρόληψη και τη θεραπεία της µυκοπλάσµωσης (Χ.Α.Ν.), κολοβακτηριδιακής
σηψαιµίας, χολέρας, τύφου, λοιµώδους κόρυζας, συνοβίτιδας, αρθροθυλακίτιδας, εξαµιτίασης,
δευτερογενών µολύνσεων που συνοδεύουν τη λοιµώδη βρογχίτιδα και λαρυγγοτραχειίτιδα.
Χοίροι: συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία των αναπνευστικών λοιµώξεων, όπως ατροφική
ρινίτιδα, πνευµονική παστεριδίαση, µυκοπλασµατική πνευµονία (ενζωοτική πνευµονία),
πλευροπνευµονία (που οφείλεται στο Haemophilus spp.) και βρογχοπνευµονία των χοιριδίων (που
οφείλεται στην Bordetella bronchiseptica). Επίσης, συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία των
λοιµώξεων του πεπτικού συστήµατος, όπως βακτηριδιακή εντερίτιδα, κολοβακτηριδίωση και
σαλµονέλλωση των χοιριδίων.
Μινκ: για τη θεραπεία συστηµατικών και τοπικών λοιµώξεων, όπως βακτηριδιακή διάρροια κ.α.
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να µη χορηγείται σε ζώα µε ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια.
Να µη χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες.
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι τετρακυκλίνες τείνουν να συµπλοκοποιούν τα ιόντα ασβεστίου (η δοξυκυκλίνη λιγότερο), και να
εναποτίθενται - µη αναστρέψιµα - στα αναπτυσσόµενα οστά και στα έγκλειστα δόντια των νεαρών
ζώων, ή ακόµα και του εµβρύου. Το φάρµακο που δεσµεύεται µε αυτό τον τρόπο είναι
φαρµακολογικά αδρανές.
Η χρήση των τετρακυκλινών σε ζώα που βρίσκονται σε προχωρηµένη εγκυµοσύνη καθώς και σε ζώα που
βρίσκονται στην περίοδο ανάπτυξης των δοντιών µπορεί να προκαλέσει αποχρωµατισµό των δοντιών.
Η εντερική χλωρίδα µπορεί να επηρεαστεί, αν η θεραπεία παραταθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα και
αυτό µπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικές διαταραχές.
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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
Όρνιθες, Χοίροι, Μινκ
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το OXYVET 10% πρόµιγµα για φαρµακούχο ζωοτροφή χορηγείται από το στόµα αναµιγµένο µε το
φύραµα στην εξής δοσολογία ανά ηµέρα:
Όρνιθες-Χοίροι-Μινκ: 30 mg οξυτετρακυκλίνης/kg σ.β. ή 0,3 g προϊόντος ανά kg σ.β. για 14 ηµέρες
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να µη χρησιµοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες.
Η χρήση των τετρακυκλινών σε ζώα που βρίσκονται σε προχωρηµένη εγκυµοσύνη καθώς και σε ζώα που
βρίσκονται στην περίοδο ανάπτυξης των δοντιών µπορεί να προκαλέσει αποχρωµατισµό των δοντιών.
Να µη χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό
προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση πιθανής ή γνωστής υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες, η απευθείας επαφή ή εισπνοή
πρέπει να αποφεύγονται. Συνιστάται να χρησιµοποιούνται γάντια και µάσκες. Να πλένονται τα χέρια
µετά τη χρήση.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Ορνίθια: (Κρέας και εδώδιµοι ιστοί): 7 ηµέρες
Να µη χορηγείται σε όρνιθες που παράγουν αβγά για ανθρώπινη κατανάλωση.
Χοίροι: (Κρέας και εδώδιµοι ιστοί): 7 ηµέρες
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερµοκρασία µικρότερη των 25ο C.
Διάρκεια ζωής µετά την ενσωµάτωσή του στην τροφή: 30 ηµέρες
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Οι τετρακυκλίνες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά. Να µη
χορηγούνται µε υποκατάστατα γάλακτος. Η απορρόφησή τους από το έντερο µειώνεται µε την παρουσία
γάλακτος, αντιόξινων, καολίνης και παρασκευασµάτων σιδήρου.
Στα µονογαστρικά µπορεί να παρατηρηθεί ελάττωση της σύνθεσης και διάθεσης των βιταµινών του
συµπλέγµατος Β και Κ στο παχύ έντερο. Για λόγους προφύλαξης σε παρατεταµένης διάρκειας θεραπεία
καλό είναι να χορηγούνται συµπληρώµατα βιταµινών.
Μεγαλύτερη αναλογία από 1% ασβέστιο στο σιτηρέσιο µειώνει αισθητά τη δράση της οξυτετρακυκλίνης.
Να µην αναµιγνύονται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα. Γενικά, οι τετρακυκλίνες παρουσιάζουν
ασυµβατότητα µε πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες, τυλοζίνη, χλωραµφαινικόλη και υδροκορτιζόνη.
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
Σάκος των 5 kg και 25 kg
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Αριθµός Άδειας Κυκλοφορίας: 30525/15-04-2013/Κ-0005407
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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 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
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