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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
OXYVET clear spray 

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 CLEAR spray 

 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

      Κάθε περιέκτης των 95 g περιέχει: 

      Δραστικό συστατικό: 

      Oxytetracycline HCl 2,2 g 

  Έκδοχα: 

Sodium docusate 

Isopropyl myristate 

Polysorbate 80 

Isopropyl alcohol 

Προωθητικά αέρια 

Προπάνιο 

Βουτάνιο   

 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 

Το OXYVET CLEAR spray συνιστάται για τοπική εξωτερική χρήση για την πρόληψη και τη  

θεραπεία των τοπικών δερματικών λοιμώξεων, των λοιμώξεων του πέλματος (ποδοδερματίτιδες), 

των θηλών, των χειλέων και γενικά όλων των επιφανειακών δερματικών λοιμώξεων που 

προκαλούνται από μικρόβια ευαίσθητα στην οξυτετρακυκλίνη. Επίσης, συνιστάται η χρήση του 

για τη θεραπεία εγκαυμάτων, μετεγχειρητικών τραυμάτων και εκδορών.  
 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες. 

 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   
 Δεν έχουν αναφερθεί.  

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 

 Πρόβατα, Αίγες, Σκύλος, Γάτα 

 

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Το OXYVET CLEAR spray χρησιμοποιείται μόνο τοπικά. Ψεκάστε τις προσβεβλημένες περιοχές 

μία έως δύο φορές την ημέρα μέχρι την πλήρη επούλωση.  
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9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 Σε σοβαρές καταστάσεις, όπως ποδοδερματίτιδες, η θεραπεία εφαρμόζεται έπειτα από χειρουργικό 

καθαρισμό. 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 Πρόβατα-Αίγες:  

 Κρέας & εδώδιμοι ιστοί: Μηδέν (0) ημέρες 

         Γάλα: Μηδέν (0) ημέρες  

 Σκύλος-Γάτα: Δεν απαιτείται. 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Το δοχείο είναι υπό πίεση. Να μην 

εκτίθεται στον ήλιο και σε θερμοκρασία άνω των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί η φιάλη ακόμη 

και μετά τη χρήση. Να μην εκπέμπεται το περιεχόμενό του προς φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα. 

Εύφλεκτο. 

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. 

 

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα: 

Να μην ψεκάζετε γύρω από τα μάτια. Στις περιπτώσεις που τα ασθενή ζώα δεν ανταποκρίνονται 

στη θεραπεία με OXYVET CLEAR spray, να σταματά η χρήση του και να επανεκτιμάται η 

διάγνωση. 

Όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται δοκιμές ευαισθησίας. 

 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό 

φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα: 

Άτομα με πιθανή ή γνωστή υπερευαισθησία στις τετρακυκλίνες, πρέπει να αποφεύγουν την 

εισπνοή ή επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται γάντια 

και μάσκες προσώπου και να κρατάτε το προϊόν μακριά από τα μάτια. Η χρήση του πρέπει να 

γίνεται σε πολύ καλά αεριζόμενους χώρους. Να πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση. Μην καπνίζετε 

όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε πυρακτωμένα  υλικά. 

 

Εγκυμοσύνη, γαλουχία: 

Δεν υπάρχουν στοιχεία. 

 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: 

Δεν είναι γνωστή καμία.  

 

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): 

Δεν υπάρχουν στοιχεία. 

 

Ασυμβατότητες: 

Δεν είναι γνωστή καμία.  

 

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. 
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14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Φιάλη αλουμινίου των 95 g 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

 Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 88482/14-12-2015/K-0005410 
 

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 

 

 


