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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Vitamin AD3E, ενέσιμο διάλυμα 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Δραστικό(ά) συστατικά: 

Ανά ml: 

Vitamin A palmitate   80,000 I.U. 

Vitamin D3 (cholecalciferol)  40,000 I.U. 

Vitamin E (dl α-tocopherol acetate) 20.0 mg 

 

Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Η βιταμίνη AD3E είναι ένα ελαιώδες παρασκεύασμα για ενδομυϊκή ένεση. 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1 Είδη ζώων 

 

Αγελάδες, χοίροι, χοιρίδια, άλογα, πρόβατα, αίγες, σκύλοι και γάτες. 

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 

 

Το προϊόν ενδείκνυται για την πρόληψη και τη θεραπεία της πενίας  των βιταμινών A, D3 και  E, στα 

άλογα, τα βοοειδή, τους χοίρους, τα πρόβατα, τις αίγες, τους σκύλους και τις γάτες.  

 

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ελλειπούς περιεκτικότητας βιταμινών στην τροφή , στα υψηλής 

παραγωγικότητας ή κυοφορούντα ζώα, σε διαταραχές γονιμότητας και ανάπτυξης και στο στρες που 

προκαλείται από διαταραχές ανάπτυξης, διαταραχές αναπαραγωγικής ικανότητας και όρασης, μη 

οφειλόμενες σε παθογόνους οργανισμούς, εντερίτιδα, ραχίτιδα (ρικέτσια), ανάρρωση ή 

δερματολογικά προβλήματα.   

 

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για έλλειψη βιταμινών.  

 

4.3 Αντενδείξεις 

 

Η υπερδοσολογία της βιταμίνης D3 μπορεί να προκαλέσει υπερασβεστιαιμία στα νεαρά ζώα.  

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις <για κάθε είδος ζώου> 

 

Καμία. 

 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

 

Καμία. 

 

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

προϊόν σε ζώα 

 

Μπορεί να εμφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Αποφύγετε την επαφή του διαλύματος με το 

δέρμα.  

Φυλάξτε το σε σημείο που δεν φθάνουν τα παιδιά.  
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Δεν υπάρχουν άλλες ιδιαίτερες προφυλάξεις για το χρήστη.  

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες  (συχνότητα και σοβαρότητα) 

 

Καμία.  

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

 

Δεν εφαρμόζεται. 

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

 

Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλες φαρμακευτικές ουσίες.  

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

Μόνο για ενδομυϊκή ένεση . 

 

Άλογα / βοοειδή (από 200 kg σωματικού βάρους):  5    -10 ml 

Μόσχοι / πουλάρια (μέχρι 200 kg σωματικού βάρους): 2    - 5 ml 

Πρόβατα  / αίγες (από 20 kg σωματικού βάρους):  2    - 4  ml 

Αμνοί  / ερίφια  (μέχρι  20 kg σωματικού βάρους):  1    - 2 ml 

Χοίροι  (από 30 kg σωματικού βάρους):    2    - 5 ml 

Χοιρίδια  (μέχρι 30 kg σωματικού βάρους):    0.5 - 2 ml 

Σκύλοι και γάτες :        0.2 - 2  ml 

 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα 

 

Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικές δόσεις. 

 

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής 

 

Κρέας: 0 ημέρες. 

Γάλα:  0 ημέρες. 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Βιταμίνες,  

κωδικός ATCvet : QA 11 J  

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 
 

Βιταμίνη A  

Η βιταμίνηA είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, σημαντική για την ανάπτυξη και την επιβίωση όλων των 

σπονδυλωτών.  

Έχει ποικίλες λειτουργίες στην όραση και τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των 

επιθηλιακών κυττάρων. 

Η βιταμίνη Α υπάρχει σε τρεις φυσικές δραστικές μορφές, που ονομάζονται ρετινόλη, ρετινάλη και 

ρετινοϊκό οξύ.  

Το μόριο της βιταμίνης Α αποτελείται από  

1. μια υδρόφοβη κεφαλή (το ß-ιονονικό δακτύλιο), 2. μια συζευγμένη ισοπρενοειδή πλευρική 

αλυσίδα, που επιτρέπει τον ισομερισμό των διπλών της δεσμών και 3. μια πολική χαρακτηριστική 

ομάδα. Αυτή η χαρακτηριστική ομάδα της ρετινόλης μπορεί να οξειδωθεί σε πολική καρβοξυλική 

ομάδα και να παραχθεί ρετινοϊκό οξύ ή να τροποποιηθεί σε ρετινάλη. 

 

Βιταμίνη D 
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Η δραστική μορφή της βιταμίνης D είναι η καλσιτριόλη  (1,25-(OH)2-χοληκαλσιφερόλη), η οποία 

παράγεται από δύο διαδοχικές υδροξυλιώσεις της βιταμίνης D3. 

Η βιταμίνη D θεωρείται η ορμόνη που παίζει τον κυριότερο ρόλο στον ακριβή έλεγχο της 

συγκέντρωσης Ca++ ασβεστίου στο πλάσμα.  Η βιταμίνη  D (e.g. η προβιταμίνη  7-

διυδροχοληστερόλη) συντίθεται στο δέρμα και κάτω από ιδανικές συνθήκες είναι προφανές ότι δεν 

απαιτείται από εξωτερικές πηγές. 

 

Βιταμίνη E 

Η βιταμίνη E είναι μία τοκοφερόλη. Υπάρχουν οκτώ φυσικές τοκοφερόλες γνωστές με τη δράση της 

βιταμίνης E. Η άλφα-τοκοφερόλη (5,7,8,-τριμεθυλο τοκόλη) θεωρείται η πιο σημαντική τοκοφερόλη 

επειδή αποτελεί  περίπου το 90% των τοκοφερολών στους ζωϊκούς ιστούς και παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη βιολογική δραστικότητα στα περισσότερα βιομετρικά συστήματα. 

 

Ένα από τα σημαντικά χημικά χαρακτηριστικά των τοκοφερολών είναι ότι είναι αντιοξειδωτικές 

ουσίες και αυτό είναι προφανώς η βάση για τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις επιδράσεις της βιταμίνης 

Ε.  
Η βιταμίνη προλαμβάνει την οξειδωτική καταστροφή των ευαίσθητων μεμβρανών των λιπιδίων 

μειώνοντας το σχηματισμό υδρο-υπεροξειδίου. 

 

Η βιταμίνη Ε έχει κεντρικό ρόλο στην προστασία των κυτταρικών μεμβρανών από τη λιπο-

υπεροξείδωση, ιδιαίτερα των μεμβρανών που είναι πλούσιες σε ακόρεστα λιπίδια, όπως είναι τα 

μιτοχόνδρια ,το ενδοπλασματικό δίκτυο και οι κυτταρικές μεμβράνες. 

 

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία 

 

Βιταμίνη A 

Ενώ αποθηκεύεται στο ήπαρ, η βιταμίνη Α δεσμεύεται με μια ειδική πρωτεϊνη , την πρωτεϊνη που  

δεσμεύει τη ρετινόλη. Αυτή η πρωτεϊνη συντίθεται και εκκρίνεται από το ήπαρ και κυκλοφορεί στο αίμα  

ως σύμπλοκο με την πρωτεϊνη που δεσμεύει τη θυροξίνη και με σταθερή μορφή . 

Ο σχηματισμός αυτού του συμπλόκου προστατεύει την κυκλοφορούσα πρωτεϊνη που δεσμεύει τη 

ρετινόλη και τη ρετινόλη που προέρχεται από το μεταβολισμό και από τη σπειραματική διήθηση από τους 

νεφρούς.  

Η ρετινόλη που ενώνεται με την πρωτεϊνη που δεσμεύει τη ρετινόλη φθάνει στην κυτταρική μεμβράνη 

των διαφόρων οργάνων στόχων, και ο φορέας δρα στην απελευθέρωση της ρετινόλης από την επιφάνεια 

του κυττάρου. Η ρετινόλη διαπερνά το κύτταρο και αντιδρά με μια άλλη ειδική πρωτεϊνη, την κυτταρική 

πρωτεϊνη που δεσμεύει τη ρετινόλη. Αυτός ο εμφανής υποδοχέας βρίσκεται στο ήπαρ, τους νεφρούς, το 

λεπτό έντερο, τον πνεύμονα, το σπλήνα, τον οφθαλμό και τους όρχεις. Αντίθετα, ο εγκέφαλος, οι μύες, ο 

θύμος αδένας, το λίπος και η καρδιά δεν περιέχουν κυτταρική πρωτεϊνη που δεσμεύει τη ρετινόλη. 

 

Βιταμίνη D 

Μετά από παρεντερική χορήγηση, η βιταμίνη D αποθηκεύεται σε όλους τους ιστούς του σώματος. 

Υψηλά επίπεδα βρίσκονται στο ήπαρ και το λιπώδη ιστό. Η βιταμίνη D κυκλοφορεί στο αίμα σε 

συνάρτηση με την πρωτεϊνη που δεσμεύει τη βιταμίνη D, η οποία είναι μια ειδική -σφαιρίνη. Η βιταμίνη 

D απομακρύνεται από το πλάσμα με χρόνο ημίσειας ζωής από 19 έως 25 ώρες (στον άνθρωπο), αλλά 

αποθηκεύεται στο σώμα για μεγάλες χρονικές περιόδους, προφανώς σε εναποθέσεις λίπους σε όλο το 

σώμα. Καθώς απαιτείται η δράση της βιταμίνης, η βιταμίνη  D μετατρέπεται σε 25-υδροξυ-παράγωγο στο 

ήπαρ. Το παράγωγο επίσης κυκλοφορεί σε συνάρτηση με την πρωτεϊνη που δεσμεύει τη βιταμίνη D. Tο 

25-υδροξυ-παράγωγο έχει βιολογική ημίσεια ζωή 19 ημέρες και αποτελεί την κυριότερη κυκλοφορούσα 

μορφή της βιταμίνης  D. 

 

Βιταμίνη E 

Η βιταμίνη E κυκλοφορεί στο πλάσμα σε συνδυασμό με τις ß-λιποπρωτεϊνες. Η βιταμίνη κατανέμεται σε 

όλους τους ιστούς. Οι ιστοί-αποθήκες αποτελούν πηγή της βιταμίνης Ε για μακρόχρονα διαστήματα.   

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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6.1 Κατάλογος εκδόχων 

 

6.2 Ασυμβατότητες 

 

Το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά 

φαρμακευτικά προϊόντα. 

 

6.3 Διάρκεια ζωής 

 

2 χρόνια 

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

 

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. 

Να μην ψύχεται ή καταψύχεται. 

Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως. 

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 

 

Φύση του περιέκτη 

* Γυάλινος περιέκτης τύπου II 

* χρώματος καφε-κίτρινου 

* αποστειρωμένος με ξηρή θέρμανση σύμφωνα με τη Ph.Eur. 

* Ελαστικό πώμα από βρωμοβουτύλιο αποστειρωμένο πριν από τη χρήση με ατμό σύμφωνα με τη  

Ph.Eur. 

* κάλυμα αλουμινίου 

 

Περιεχόμενο των περιεκτών 

* όγκος 50 ml , 100 ml και 250 ml. 

 

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός  χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού 

προϊόντος  ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν   

 

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του 

πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 

 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Eurovet Animal Health B.V. 

Handelsweg 25 

5531 AE  Bladel 
The Netherlands 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

11442/21-02-08 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

9 Ιουνίου 1994 

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

06/2009 


