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

 

 
1 

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
MESSIPEN® injectable 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 
MESSIPEN® injectable suspension  
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Το 1 ml εναιωρήματος περιέχει: 
Δραστικό συστατικό: 150 mg Ampicillin (ως trihydrate)  
Έκδοχα: Phenol crystals, Polysorbate 80, Ethyl oleate 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
Συνιστάται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από Gram θετικά και αρνητικά 
βακτήρια. Ειδικότερα, συνιστάται στις ακόλουθες περιπτώσεις. 
Λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος: είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των 
λοιμώξεων του γαστρεντερικού σωλήνα που προκαλούνται από Gram αρνητικά βακτήρια, όπως 
Escherichia coli και Salmonella spp. Απεκκρίνεται σε υψηλές συγκεντρώσεις με τη χολή, γι’ αυτό είναι 
αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των διαρροιών των αμνών και των εριφίων. 
Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος: συνιστάται για τον έλεγχο διάφορων αναπνευστικών 
λοιμώξεων, όπως πνευμονία, βρογχίτιδα, αλλά και για τον έλεγχο δευτερογενών βακτηριακών λοιμώξεων 
που συνοδεύουν τις ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις. 
Λοιμώξεις του ουροποιητικού & γεννητικού συστήματος: η αμπικιλίνη απεκκρίνεται σε υψηλές 
συγκεντρώσεις αναλλοίωτη με τα ούρα, γι’ αυτό και συνιστάται ιδιαίτερα στη θεραπεία της νεφρίτιδας 
και της κυστίτιδας.  
Το MESSIPEN injectable suspension χρησιμοποιείται για τη συστηματική θεραπεία των λοιμώξεων 
που προκαλούνται από Gram αρνητικά βακτήρια, όπως Escherichia coli και που έχουν αφετηρία το 
μαστό.  
Επίσης, είναι αποτελεσματικό κατά των δευτερογενών βακτηριακών επιπλοκών, των τοπικών 
λοιμώξεων, των τραυμάτων, των αποστημάτων, των μετεγχειρητικών λοιμώξεων, καθώς και της 
αρθρίτιδας. 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Να μη χορηγείται σε ζώα με γνωστό ιστορικό υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες. 
Να μη χορηγείται σε κουνέλια και τρωκτικά, όπως ινδικά χοιρίδια, κρικητούς και γερβίλους.  
 
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. 
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7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Πρόβατα, Αίγες 
 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Χορηγείται ενδομυϊκά. 
Πρόβατα-Αίγες: 5-10 mg/ kg σωματικού βάρους κάθε 12 ώρες για 3-5 ημέρες. 
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Επειδή η αμπικιλίνη είναι σε ελαιώδη φορέα, να χρησιμοποιούνται πάντοτε στεγνές σύριγγες. 
Άτομα με γνωστό ιστορικό υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Πρόβατα:  Κρέας: 4 ημέρες 

        Γάλα:  4,5 ημέρες (108 ώρες) 
Αίγες:        Κρέας: 6 ημέρες 

        Γάλα:  4,5 ημέρες (108 ώρες) 
 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 οC σε χώρο δροσερό και ξηρό προστατευμένο από το 
φως.  
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 14 ημέρες 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
Δε συνιστάται η ενδοφλέβια έγχυση. 
Η αμπικιλίνη παρουσιάζει ασυμβατότητα με διαλύματα γλυκόζης και σουλφοναμίδες. 
 
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  
Φιαλίδια των 15 ml, 40 ml και 100 ml 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.  

 
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 453/12-01-2011/Κ-0009001 
 
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 
 
 


