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1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ  

ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΠΑΡΣΗΓΧΝ, ΑΝ ΓΗΑΦΔΡΟΤΝ 

 

Κάηνρνο ηεο άδεηαο θαη παξαζθεπαζηήο ππεύζπλνο γηα ηελ απνδέζκεπζε παξηίδσλ: 

Eurovet Animal Health B.V.  

Handelsweg 25, P.O.Box 179, 5530 AD Bladel 

Οιιαλδία 

 

2. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

 

CYCLO SPRAY, 2,45% w/w γηα βννεηδή, πξόβαηα θαη ρνίξνπο. 

 

3. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΓΡΑΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ/ΟΤΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ 

 

Αλά πεξηέθηε ησλ 270 ml: 

 

Γξαζηηθή Οπζία:  

Chlortetracycline HCl.  

Η πεξηεθηηθόηεηα ησλ δξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ είλαη 2,45 % w/w (ίζε κε 3,210 g).  

 

Έθδνρα: 

Ιδηνζθεύαζκα Blue V (E 131) 0.15 % w/w (ίζν κε 0,196 g) 

Butane 100 68,77 % w/w (ίζν κε 89.920 g) 

 

Αλά πεξηέθηε ησλ 520 ml:  

 

Γξαζηηθή Οπζία:  

Chlortetracycline HCl.  

Η πεξηεθηηθόηεηα ησλ δξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ είλαη 2,45 % w/w (ίζε κε 6,420 g).  

 

Έθδνρα: 

Ιδηνζθεύαζκα BleuV (E 131) 0.15 % w/w (ίζν κε 0,392 g) 

 Butane 100 68,77 % w/w (ίζν κε 179,840 g) 

 

4. ΔΝΓΔΗΞΔΗ 

 

 Θεξαπεία επηθαλεηαθώλ  ηπραίσλ ή εγρεηξεηηθώλ ηξαπκάησλ πνπ κνιύλζεθαλ κε 

κηθξννξγαληζκνύο  επαίζζεηνπο ζηελ ρισξνηεηξαθπθιίλε.  

 Τν πξντόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο γηα επηθαλεηαθέο 

ινηκώμεηο δέξκαηνο θαη ρειώλ, ζπγθεθξηκέλα ηεο κεζνδαθηύιηαο δεξκαηίηηδαο (πνδνδεξκαηίηηδα 

θαη επηπινθώλ ζην θάησ άθξν), θαζώο θαη ηεο δαθηπιηθήο δεξκαηίηηδαο πνπ πξνθαινύληαη από 

κηθξν-νξγαληζκνύο επαίζζεηνπο ζηε ρισξνηεηξαθπθιίλε. 

 

5. ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ 

 

Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζε πεξίπησζε ππεξεπαηζζεζίαο ζηηο ηεηξαθπθιίλεο ή ζε άιια ζπζηαηηθά ηνπ 

πξντόληνο. Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζηνλ καζηό δώσλ πνπ αικέγνληαη, εάλ ην γάια πξννξίδεηαη γηα 

θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν. 

 

6. ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
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Σπάληα ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο. Αλ παξαηεξήζεηε άιιεο ζνβαξέο 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην παξόλ θπιιάδην, παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε ηνλ 

θηελίαηξό ζαο. 

 

7. ΔΗΓΖ ΕΧΟΤ 

 

Βννεηδή, πξόβαηα θαη ρνίξνη. 

 

8. ΓΟΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟ ΕΧΟΤ, ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΖΓΖΖ 

 

Τν πξντόλ ελδείθλπηαη γηα δεξκαηηθή ρξήζε. Αλαθηλήζηε θαιά ηνλ πεξηέθηε πξηλ ςεθάζεηε. Ο 

πεξηέθηεο ζα πξέπεη λα θξαηείηαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 15-20 εθαηνζηώλ από ηελ πεξηνρή ςεθαζκνύ. 

Ψεθάζηε γηα 3 δεπηεξόιεπηα κέρξη ε πεξηνρή ππό ζεξαπεία λα έρεη ρξσκαηηζηεί νκνηόκνξθα. 

Σε πεξίπησζε ινηκώμεσλ ρειήο, απηή ε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί κεηά από 30 

δεπηεξόιεπηα.  

 

 Θεξαπεία επηθαλεηαθώλ ηπραίσλ ή εγρεηξεηηθώλ ηξαπκάησλ πνπ επηκνιύλζεθαλ κε επαίζζεηνπο 

ζε ρισξνηεηξαθπθιίλε κηθξννξγαληζκνύο, ζπληζηάηαη κία κόλν ρνξήγεζε.  

 Γηα ηε ζεξαπεία ηεο δαθηπιηθήο δεξκαηίηηδαο (Dermatitis Digitalis), ζπληζηάηαη δηπιή ρνξήγεζε 

κε ελδηάκεζν δηάζηεκα 30 δεπηεξνιέπησλ από ηελ θαζεκηά, κία ή δύν θνξέο εκεξεζίσο γηα ηξεηο 

δηαδνρηθέο εκέξεο. 

Γηα ηε ζεξαπεία άιισλ ινηκώμεσλ  ρειήο (πνδνδεξκίηηδα θαη επηπινθέο ζην θάησ άθξν), ζπληζηάηαη 

δηπιή ρνξήγεζε κε ελδηάκεζν δηάζηεκα 30 δεπηεξνιέπησλ από ηελ θαζεκηά, κία ή δύν θνξέο 

εκεξεζίσο. Αλάινγα κε ηε  ζνβαξόηεηα ηεο θαθώζεσο θαη ην ξπζκό βειηίσζεο, ε ζεξαπεία ζα 

πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη εληόο 1 έσο 3 εκεξώλ. 

 

9. ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΧΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ 

 

-- 

 

10. ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΖ 

 

Κξέαο : 0  εκέξεο 

Γάια  : 0  εκέξεο 

Βιέπε επίζεο παξάγξαθν 4.3., αληελδείμεηο 

 

11. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΤΛΑΞΖ 

 

Φπιάμηε ην καθξηά από ηα παηδηά 

 

Πεξηέθηεο ππό πίεζε. Μελ εθζέηεηε ηνλ πεξηέθηε ζε άκεζν ειηαθό θσο ή ζε ζεξκνθξαζίεο 

κεγαιύηεξεο ησλ 50°C. Να ην θπιάζζεηε καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο. 

 

12. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ 

Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε ζε δώα 

Πξνζηαηέςηε ηα κάηηα όηαλ ςεθάδεηε θνληά ζην θεθάιη. Καζαξίζηε θαιά ηελ πξνζβιεζείζα πεξηνρή 

πξηλ λα ςεθάζεηε. Καηόπηλ ρνξήγεζεο ζηε ρειή, ην δών πξέπεη λα κείλεη ζε μεξό έδαθνο γηα 

ηνπιάρηζηνλ κία ώξα. Η ρξήζε ηνπ πξντόληνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε δνθηκή επαηζζεζίαο ησλ 

βαθηεξηαθώλ ζηειερώλ πνπ απνκνλώλνληαη από ην δών. Δάλ απηό δελ είλαη δπλαηό, ε ζεξαπεπηηθή 

αγσγή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο ηνπηθέο (πεξηνρή, εθηξνθή) επηδεκηνινγηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ επαηζζεζία ησλ βαθηεξίσλ-ζηόρσλ. Η ρξήζε ηνπ πξντόληνο πνπ παξεθθιίλεη από ηηο νδεγίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Πεξίιεςε ησλ Χαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο  απμάλεη ηελ επηθξάηεζε 

βαθηεξίσλ αλζεθηηθώλ ζηε ρισξνηεηξαθπθιίλε θαη κπνξεί λα κεηώζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο κε άιιεο ηεηξαθπθιίλεο, ιόγσ ηεο πηζαλόηεηαο δηαζηαπξνύκελεο αληνρήο. 
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Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ην άηνκν πνπ ρνξεγεί ην θαξκαθεπηηθό 

πξνϊόλ ζε δώα 

Λόγσ ηνπ θηλδύλνπ ππεξεπαηζζεζίαο θαη εμ επαθήο δεξκαηίηηδαο ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε επαθή 

κε ην δέξκα. 

Να θνξάηε θαηάιιεια αδηάβξνρα γάληηα όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ. 

Λόγσ ηνπ θηλδύλνπ εξεζηζκνύ ησλ καηηώλ, ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε επαθή ηνπ θαξκάθνπ κε ηα 

κάηηα. Πξνζηαηεύεηε ηα κάηηα θαη ην πξόζσπν. 

Μελ ςεθάδεηε θνληά ζε θσηηά ή νπνηνδήπνηε εύθιεθην πιηθό. 

Μελ θαίηε ή ηξππάηε ηνλ πεξηέθηε, αθόκε θαη κεηά ηε ρξήζε.   

Μελ εηζπλέεηε ηνπο αηκνύο. Να ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν ζε εμσηεξηθό ρώξν ή ζε θαιά 

αεξηδόκελν ρώξν. 

Να πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο κεηά ηε ρξήζε. 

Μελ ηξώηε ή θαπλίδεηε ελώ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ. 

Σπάληα ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο. 

 

Υξήζε θαηά ηελ θύεζε ή γαινπρία 

Μεηά από ηνπηθή ρξήζε ηνπ πξντόληνο, ε ρισξνηεηξαθπθιίλε δελ απνξξνθάηαη νύηε εθθξίλεηαη κε 

ην γάια. Δπνκέλσο, ην πξντόλ είλαη αζθαιέο γηα ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο θαη γαινπρίαο. 

 

Αιιειεπίδξαζε κε άιια θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξνϊόληα  

Μεηά από ηνπηθή ρξήζε ηνπ πξντόληνο, ε ρισξνηεηξαθπθιίλε δελ απνξξνθάηαη. Τα αληηβηνηηθά πνπ 

ρνξεγνύληαη παξεληεξηθά ή από ην ζηόκα δελ ζα εηζρσξήζνπλ ζην δέξκα. Δπνκέλσο δελ αλακέλνληαη 

αιιειεπηδξάζεηο. 

Γελ δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα αιιειεπηδξάζεηο κε άιιεο ηνπηθέο ζεξαπείεο. 

 

13. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΝΣΧΝ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Ζ’ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ, ΔΑΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ 

 

Κάζε κε ρξεζηκνπνηεζέλ θηεληαηξηθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ ή κε ρξεζηκνπνηεζέληα ππνιείκκαηά ηνπ 

πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο εζληθέο απαηηήζεηο. 

 

14. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΓΚΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ ΤΚΔΤΑΗΑ  

 

Αύγνπζηνο 2012 

 

15. ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Μέζνδνο ιηαληθήο πώιεζεο ή δηάζεζεο 

Φαξκαθεπηηθό πξντόλ κόλν κε ζπληαγή γηαηξνύ 

 

Αληηπξόζσπνο γηα ηελ Διιάδα 

Premier Shukuroglou Hellas SA 

Αγακέκλνλνο 5, 155 61 Χνιαξγόο, Αζήλα 

Τει.: 210 65 38 061 


