
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 



1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

MEGANYL 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα. 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Κάθε ml περιέχει: 

 

Δραστική ουσία: 

 

Flunixin    50,0 mg 

(ισοδύναμη με 83 mg flunixin meglumine) 

 

Έκδοχα: 

 
Phenol     5.0 mg 

Sodium formaldehyde sulfoxylate 2.5 mg 

 

Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Ενέσιμο διάλυμα. 

Διαυγές διάλυμα, άχρωμο και χωρίς σωματίδια σε εναιώρημα. 

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1 Είδη ζώων 

 

Βοοειδή, χοίροι και άλογα. 

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 

 

Στα βοοειδή: 

Για τη μείωση της οξείας φλεγμονής και της πυρεξίας που σχετίζεται με τη νόσο του αναπνευστικού 

συστήματος των βοοειδών. 

Για συμπληρωματική θεραπεία κατά της οξείας μαστίτιδας.  

 

Στους χοίρους: 

Για συμπληρωματική θεραπεία της Μητρίτιδας-Μαστίτιδας-Αγαλαξίας (MMA). 

 

Στα άλογα: 

Για την ανακούφιση της φλεγμονής και του πόνου που σχετίζονται με μυοσκελετικές διαταραχές. 

Για την ανακούφιση του σπλαχνικού πόνου που σχετίζεται με κολικούς στο άλογο.  

 

4.3 Αντενδείξεις 

 

Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με ηπατική, καρδιακή ή νεφρική νόσο. 

Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα όπου υπάρχει πιθανότητα γαστρεντερικού έλκους ή αιμορραγίας. 

Να μην χρησιμοποιείται το προϊόν όταν υπάρχουν ενδείξεις αιματολογικών διαταραχών ή αλλοίωσης 

της αιμόστασης. 



Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, στα μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 

Να μην χρησιμοποιείται το προϊόν εντός 48 ωρών πριν από τον αναμενόμενο τοκετό σε αγελάδες. 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση σπασμών στομάχου που προκαλούνται από ειλεό σχετιζόμενο 

με αφυδάτωση. 

Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που υποφέρουν από χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές. 
 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 

 

Η αιτία της φλεγμονώδους διαδικασίας ή του κολικού θα πρέπει να προσδιορίζεται και να 

αντιμετωπίζεται με κατάλληλη συνοδό θεραπεία. 

 

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν αναστολή της 

φαγοκυττάρωσης και, ως εκ τούτου, σε θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων που σχετίζονται με 

βακτηριακές λοιμώξεις, θα πρέπει να καθοριστεί η κατάλληλη ταυτόχρονη αντιμικροβιακή θεραπεία. 
 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

 

Αποφύγετε τη χρήση σε αφυδατωμένα, υποογκαιµικά ή υποτασικά ζώα εκτός από την περίπτωση 

ενδοτοξιναιμίας ή σηπτικού σοκ. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να παρακολουθείται η 

κατανάλωση νερού και η κατάσταση ενυδάτωσης του ζώου, καθώς σε περιπτώσεις αφυδάτωσης ο 

κίνδυνος νεφρικής βλάβης αυξάνεται. 

 

Η ενδο-αρτηριακή ένεση πρέπει να αποφεύγεται στις αγελάδες και στα άλογα. Η αταξία, η έλλειψη 

συντονισμού, ο υπεραερισμός, η διέγερση και η αδυναμία των μυών μπορεί να εμφανιστούν ως 

κλινικά συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και εξαφανίζονται σε λίγα λεπτά χωρίς 

χρήση θεραπείας με αντίδοτο. 

 

Τα άλογα κούρσας και αγώνων θα πρέπει να αποφεύγεται να αγωνιστούν όταν χρειάζονται θεραπεία 

και τα άλογα που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε θεραπεία θα πρέπει να υπόκεινται στις τοπικές 

απαιτήσεις. Θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με τους κανόνες των αγώνων. Συνιστάται μια εξέταση ούρων, εάν υπάρχει αμφιβολία. 

 

Η χρήση σε οποιοδήποτε ζώο ηλικίας μικρότερης των 6 εβδομάδων ή σε ηλικιωμένα ζώα μπορεί να 

συνεπάγεται πρόσθετο κίνδυνο. Εάν η χρήση αυτή δεν μπορεί να αποφευχθεί, στα ζώα αυτά 

ενδέχεται να απαιτείται μειωμένη δοσολογία και προσεκτική κλινική διαχείριση. 

 

Είναι προτιμότερο τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση της 

προσταγλανδίνης να μην χορηγούνται σε ζώα που υποβάλλονται σε γενική αναισθησία πριν από την 

πλήρη ανάνηψή τους. 

 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μετά από ενδοφλέβιες ενέσεις μπορεί να προκύψει πιθανώς θανατηφόρο 

σοκ, λόγω της μεγάλης ποσότητας προπυλενογλυκόλης στο φαρμακευτικό προϊόν. Το προϊόν πρέπει 

να εγχέεται αργά και σε θερμοκρασία σώματος. Σταματήστε την ένεση με τα πρώτα σημάδια 

δυσανεξίας και αντιμετωπίστε το σοκ εάν είναι απαραίτητο. 

 

Σε ενδομυϊκή χορήγηση σε χοίρους, θα πρέπει να αποφεύγεται η απόθεση του φαρμάκου σε λιπώδη 

ιστό. 

 

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα είναι γνωστό ότι έχουν τη δυνατότητα να καθυστερήσουν 

τον τοκετό μέσω τοκολυτικής δράσης λόγω αναστολής της προσταγλανδίνης, η οποία είναι 

σημαντική στη σηματοδότηση της έναρξης του τοκετού. Η χρήση του προϊόντος στην περίοδο 

αμέσως μετά τον τοκετό μπορεί να παρεμποδίσει την παλινδρόμηση της μήτρας και την αποβολή των 



εμβρυϊκών υμένων με αποτέλεσμα την κατακράτηση του πλακούντα. Δείτε επίσης την παράγραφο 

4.7. 

 

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

προϊόν σε ζώα 

 

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η 

πολυαιθυλενογλυκόλη, πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 

 

Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών. 

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Να φοράτε γάντια και προστατευτικά γυαλιά όταν 

χειρίζεστε το κτηνιατρικό φάρμακο. Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση του προϊόντος. Σε 

περίπτωση τυχαίας επαφής με το δέρμα, πλύνετε την προσβληθείσα περιοχή αμέσως με άφθονο νερό. 

Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε 

στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. 

 

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, μπορεί να εμφανιστεί έντονος πόνος και φλεγμονή. Καθαρίστε 

και απολυμάνετε αμέσως το τραύμα και αναζητήστε ιατρική συμβουλή και επιδείξτε το φύλλο 

οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα στον ιατρό. 

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 

 

Τοπικές αντιδράσεις σπάνια παρατηρούνται μετά από ενδομυϊκή χορήγηση. 

 

Αιμορραγίες, γαστρεντερική βλάβη, νέκρωση νεφρικών θηλών, αταξία και υπεραερισμός μπορεί 

πολύ σπάνια να εμφανιστούν με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για τα μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). 

 

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί αναφυλακτικό σοκ μετά από ταχεία ενδοφλέβια 

ένεση τόσο στα ιπποειδή όσο και στα βοοειδή. Συνεπώς, το φάρμακο πρέπει να χορηγείται αργά και 

να χορηγείται στη θερμοκρασία σώματος. Η χορήγηση θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως εάν 

εμφανιστούν συμπτώματα δυσανεξίας και, εάν είναι απαραίτητο, να ξεκινήσει η θεραπεία για 

καταπληξία (σοκ). 

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: 

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας) 

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα) 

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα) 

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα) 
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων 

αναφορών) 

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

 

Κύηση: 

Δεν υπάρχουν ειδικές μελέτες για τα είδη-στόχους, ο κτηνίατρος θα πρέπει να εκτιμήσει τον λόγο 

κινδύνου/οφέλους πριν από τη χρήση του σε κυοφορούντα θηλυκά ζώα, διότι μπορεί να υπάρξει 

καθυστέρηση του τοκετού.  

 

Η ασφάλεια της φλουνιξίνης αποδείχθηκε σε έγκυες αγελάδες και χοιρομητέρες, καθώς και σε 

αγριόχοιρους. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα ζώα εκτός από τις 48 ώρες πριν τον 

τοκετό (βλ. Παραγράφους 4.3 και 4.6). 



Το φάρμακο πρέπει να χορηγείται μόνο κατά τις πρώτες 36 ώρες μετά τον τοκετό, σύμφωνα με την 

εκτίμηση οφέλους/κινδύνου που διενεργήθηκε από τον αρμόδιο κτηνίατρο και τα ζώα που 

υποβάλλονται σε αγωγή πρέπει να παρακολουθούνται για κατακράτηση πλακούντα. 

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

 

Το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φάρμακα πριν από τη χορήγηση. 

 

Μην χορηγείτε το προϊόν μαζί με άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) επειδή η 

τοξικότητά του αυξάνεται, ιδιαίτερα η γαστρεντερική τοξικότητα, ακόμη και με χρήση χαμηλών 

δόσεων ακετυλοσαλικυλικού οξέος.   

 

Η χρήση σε συνδυασμό με κορτικοειδή μπορεί να αυξήσει την τοξικότητα και των δύο, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο γαστρεντερικών ελκών.  

 

Η προηγούμενη αγωγή με άλλες αντιφλεγμονώδεις ουσίες μπορεί να καταλήξει σε εμφάνιση 
επιπρόσθετων ή αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει μια περίοδος 

χωρίς θεραπεία με τέτοιες ουσίες τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη της θεραπείας με 

φλουνιξίνη. Ωστόσο, η περίοδος χωρίς θεραπεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις φαρμακοκινητικές 

ιδιότητες των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως. 

 

Ορισμένα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορεί να ενωθούν σε υψηλό βαθμό με τις 

πρωτεΐνες του πλάσματος και να ανταγωνιστούν με τα άλλα φάρμακα που επίσης ενώνονται σε 

μεγάλο βαθμό, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τοξικές επιδράσεις. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι 

σημαντική για φάρμακα με στενό θεραπευτικό περιθώριο: αντιπηκτικά από το στόμα, μεθοτρεξάτη 

και ορισμένα αντισπασμωδικά όπως φαινυτοΐνη.  

 

Μπορεί να μειώσει τις επιδράσεις ορισμένων αντιϋπερτασικών φαρμάκων λόγω της αναστολής της 

σύνθεσης προσταγλανδινών. Σε αυτήν την κατηγορία φαρμάκων ξεχωρίζουν: διουρητικά, αναστολείς 

ACE, ARA και -αποκλειστές. 

Αποφύγετε τη χορήγηση σε συνδυασμό με δυνητικά νεφροτοξικά φάρμακα, με προεξέχουσα την 

κυκλοσπορίνη.  

 

Μπορεί να μειώσει τη νεφρική απέκκριση ορισμένων φαρμάκων αυξάνοντας την τοξικότητά τους, 

όπως συμβαίνει με τη μεθοτρεξάτη, τα αμινογλυκοσίδια και τα άλατα του λιθίου.  

 

Τα ασθενή ζώα που χρειάζονται συνδυαστική θεραπεία πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά 

προκειμένου να προσδιοριστεί η συμβατότητα της φλουνιξίνης με τα άλλα φάρμακα. 

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

Το προϊόν χορηγείται μέσω της ενδοφλέβιας οδού σε βοοειδή και άλογα και με εν τω βάθει 

ενδομυϊκή ένεση σε χοίρους. 

 

Βοοειδή: Η συνιστώμενη δόση είναι 2,2 mg φλουνιξίνης (μεγλουμινικής)/kg σωματικού βάρους κάθε 

24 ώρες για μέγιστη περίοδο τριών ημερών (ισοδύναμη με 2 ml προϊόντος/ 45 kg σωματικού βάρους, 

ενδοφλεβίως).  

 

Χοίροι: Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 2,2 mg φλουνιξίνης (μεγλουμινικής)/kg σωματικού 

βάρους (ισοδύναμη με 2 ml προϊόντος/45 kg σωματικού βάρους) με εν τω βάθει ενδομυϊκή ένεση. 

Μπορεί να χορηγηθεί με 1 ή 2 ενέσεις με μεσοδιάστημα 12 ωρών. Ο αριθμός των θεραπειών που 

πρέπει να χορηγηθούν (μια ή δύο) θα εξαρτηθεί από την κλινική απόκριση που λαμβάνεται.  

 
Ο όγκος που χορηγείται ανά σημείο ένεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 ml. 

 



Άλογα: Ανακούφιση από φλεγμονή και πόνο που σχετίζεται με μυοσκελετικές διαταραχές σε οξείες 

και χρόνιες παθήσεις: 1,1 mg φλουνιξίνη (μεγλουμινικής) / kg σωματικού βάρους κάθε 24 ώρες για 

έως 5 ημέρες (ισοδύναμη με 1 ml προϊόντος/ 45  kg σωματικού βάρους / ενδοφλεβίως). 

 

Ανακούφιση σπλαχνικού πόνου που σχετίζεται με κολικούς: 1,1 mg φλουνιξίνη (μεγλουμινικής) / kg 

σωματικού βάρους (ισοδύναμη με 1 ml προϊόντος/ 45 kg σωματικού βάρους / ενδοφλεβίως). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, μία μόνο ένεση επαρκεί για τον έλεγχο των συμπτωμάτων του κολικού, 

εφόσον προσδιοριστεί η αιτία του κολικού και έχει καθοριστεί η κατάλληλη θεραπεία. Ωστόσο, εάν 

τα κλινικά σημεία επιμένουν ή επανεμφανιστούν, μπορεί να χορηγηθεί δεύτερη ή τρίτη ένεση με 

μεσοδιάστημα μεταξύ 6 και 12 ωρών 

 

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

 

Η μεγλουμινική φλουνιξίνη είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Η υπερδοσολογία 

συνδέεται με γαστρεντερική τοξικότητα (έμετος, μαλακά κόπρανα/διάρροια και κόπρανα με αίμα). 

Εμφανίζονται επίσης συμπτώματα έλλειψης συντονισμού και αταξίας. 
 

Δοσολογίες 2,2 ή 6,6 mg / kg σωματικού βάρους χορηγήθηκαν 2 έως 4 φορές, σε διαστήματα των 12 

ωρών σε χοιρομητέρες με εν τω βάθει ενδομυϊκή ένεση. Εκτός από κάποιου βαθμού τοπικό ερεθισμό 

στο σημείο της ένεσης, η φλουνιξίνη δεν είχε ανεπιθύμητη ενέργεια στις χοιρομητέρες ή στα χοιρίδια. 

Ο μυϊκός ερεθισμός δεν ήταν αρκετά σοβαρός ώστε να θεωρηθεί  ότι η φλουνιξίνη πρέπει να 

αντενδείκνυται σε χοιρομητέρες. 

 

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής 

 

Βοοειδή: 

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες. 

Γάλα: 24 ώρες. 

 

Χοίροι: 

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 24 ημέρες. 

 

Άλογα: 

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες. 

Γάλα: Δεν επιτρέπεται η χρήση σε φοράδες οι οποίες παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά προϊόντα, μη στεροειδή, 

φλουνιξίνη. 

Κωδικός ATCvet: QM01AG90. 

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

 

Η μεγλουμινική φλουνιξίνη είναι ένα ισχυρό, μη στεροειδές, μη ναρκωτικό αναλγητικό με 

αντιφλεγμονώδεις και αντιπυρετικές δράσεις. 

 

Η μεγλουμινική φλουνιξίνη δρα ως ένας μη επιλεκτικός και αναστρέψιμος αναστολέας της 

κυκλοοξυγενάσης (COX), ενός ενζύμου που μετατρέπει το αραχιδονικό οξύ σε κυκλικά μη σταθερά 

ενδοϋπεροξείδια, τα οποία μετατρέπονται σε προσταγλανδίνες, προστακυκλίνες και θρομβοξάνες. 

Μερικά από αυτά τα προστανοειδή, όπως οι προσταγλανδίνες, συμμετέχουν στις φυσιοπαθολογικές 

διαδικασίες της φλεγμονής, του πόνου και του πυρετού, επομένως, η αναστολή τους είναι υπεύθυνη 

για τα θεραπευτικά αποτελέσματά της. Λόγω της εμπλοκής των προσταγλανδινών σε άλλες 



φυσιολογικές διεργασίες, η αναστολή της COX θα ήταν επίσης υπεύθυνη για διάφορες ανεπιθύμητες 

αντιδράσεις όπως η γαστροεντερική ή η νεφρική βλάβη.  

 

Παρόλο που η μεγλουμινική φλουνιξίνη δεν έχει άμεση επίδραση στις ενδοτοξίνες όταν αυτές έχουν 

παραχθεί, εντούτοις μειώνει την παραγωγή προσταγλανδινών, οι οποίες αποτελούν μέρος των 

σύνθετων διεργασιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ενδοτοξικού σοκ. 

 

Ωστόσο, ο χρόνος ζωής των προσταγλανδινών είναι εξαιρετικά σύντομος (περίπου 5 λεπτά) και, για 

τον λόγο αυτό, αυτή η αναστολή της σύνθεσης έχει πολύ γρήγορη επίδραση. 

Η φλουνιξίνη δεν έχει καμία επίδραση στην ενέσιμη προσταγλανδίνη F2 Άλφα (PGF2α), ούτε έχει 

ανοσοκατασταλτικό αποτέλεσμα ή άλλες τυπικές επιδράσεις των γλυκοκορτικοειδών. 

 

Ο παρατεταμένος χρόνος αιμορραγίας μετά τη χορήγηση της φλουνιξίνης είναι αμελητέος σε 

σύγκριση με την επίδραση της ασπιρίνης. 

 

Η επίδραση της ισχύος της φλουνιξίνης στις μυοσκελετικές διαταραχές είναι 4 φορές μεγαλύτερη από 
αυτή της φαινυλοβουταζόνης. 

 

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία 

 

Βοοειδή 

Η μεγλουμινική φλουνιξίνη έχει χρόνο ημιζωής πλάσματος 4 ώρες όταν χορηγείται με ενδοφλέβια 

οδό σε μία μόνο δόση των 2,2 mg/kg σωματικού βάρους. Μετά τη χορήγηση στους μόσχους, 

ενδοφλεβίως, στη δόση των 2,2 mg / kg σωματικού βάρους, λαμβάνεται το μέγιστο επίπεδο της 

φλουνιξίνης στο πλάσμα μεταξύ 15 και 18 μg/ml μετά από 5-10 λεπτά ένεσης. Μεταξύ 2 και 4 ωρών 

αργότερα παρατηρήθηκε μια δεύτερη κορύφωση της συγκέντρωσης στο πλάσμα (οφειλόμενη 

ενδεχομένως στην εντεροηπατική κυκλοφορία), ενώ στις 24 ώρες οι συγκεντρώσεις ήταν κατώτερες 

από 0,1 μg/ml. Η μεγλουμινική φλουνιξίνη κατανέμεται ταχέως στα όργανα του σώματος και στα 

υγρά (με υψηλή παρουσία στο φλεγμονώδες εξίδρωμα), με όγκο κατανομής μεταξύ 0,7 και 2,3 l/kg. 

Ο χρόνος ημιζωής ήταν περίπου 4 έως 7 ώρες. Σε ότι αφορά την απέκκριση, αυτή συνέβη κυρίως 

μέσω των ούρων και κοπράνων. Στο γάλα, το φάρμακο δεν ανιχνεύθηκε και στις περιπτώσεις στις 

οποίες ανιχνεύθηκε, τα επίπεδα ήταν <10 ng/ml. 

 

Χοίροι 

Μία ενδομυϊκή ένεση χορηγήθηκε στους χοίρους με 2,2 mg/kg μεγλουμινική φλουνιξίνη. Μία 

μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα περίπου στα 3 μg/ml ανιχνεύθηκε περίπου 20 λεπτά μετά την 

ένεση. Η βιοδιαθεσιμότητα, εκφραζόμενη ως κλάσμα της απορροφούμενης δόσης, ήταν 93%. Ο 

όγκος κατανομής ήταν 2 l/kg, ενώ ο χρόνος ημιζωής ήταν 3,6 ώρες. Η απέκκριση (η περισσότερη ως 

αναλλοίωτο φάρμακο) πραγματοποιήθηκε κυρίως στα ούρα, παρόλο που εντοπίστηκε επίσης στα 

κόπρανα. 

 

Άλογα 

Μετά τη χορήγηση μεγλουμινικής φλουνιξίνης ενδοφλεβίως σε άλογα, σε μία μονή δόση 1,1 mg/kg, 

η κινητική του φαρμάκου προσαρμόστηκε σε ένα διδιαμερισματικό μοντέλο. Έδειξε ταχεία κατανομή 

(όγκος κατανομής 0,16 l/kg), με υψηλή αναλογία δεσμεύσεως πρωτεϊνών του πλάσματος (άνω του 

99%). Ο χρόνος ημιζωής ήταν μεταξύ 1 και 2 ωρών. 

Καθορίστηκε μία AUC 0-15 ώρες των 19,43 μg·h/ml. Η απέκκριση πραγματοποιήθηκε γρήγορα, 

κυρίως μέσω των ούρων, φθάνοντας στη μέγιστη συγκέντρωση στα ούρα εντός 2 ωρών από τη 

χορήγηση. Μετά από 12 ώρες από την ενδοφλέβια ένεση, το 61% της χορηγούμενης δόσης είχε 

ανακτηθεί στα ούρα. 

 

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων 



 

Phenol  

Sodium formaldehyde sulfoxylate  

Disodium edetate  

Propylene glycol 

Sodium hydroxide 

Hydrochloric acid, concentrated (for pH adjustment) 

Water for injection 

 

6.2 Κύριες ασυμβατότητες 

 

Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 

αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα 

 

6.3 Διάρκεια ζωής 

 

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 2 

έτη. 

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες. 

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

 

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 

 

Άχρωμο γυάλινο φιαλίδιο Τύπου ΙΙ, με πώμα από βρωμοβουτυλικό ελαστομερές και καπάκι 

αλουμινίου. 

 

Μεγέθη συσκευασίας: 

Κουτί με 1 φιαλίδιο των 100 ml 

Κουτί με 1 φιαλίδιο των 250 ml 

 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

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 

 

laboratorios syva, s.a.u. 

Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 

 24010 León - Ισπανία 

 

Τηλ.: 0034 987800800 

Φαξ: 0034 987802452 

E-mail: mail@syva.es 

 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

mailto:mail@syva.es


 469 /23-07-2019 
<Reg. No. in Cyprus: CYxxxxxV> 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

Ημερομηνία 1ης έγκρισης: 26/09/19 

<Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης:>  

 

10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Δεκεμβρίου 2019 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΧΡΗΣΗΣ 

 

Προϋποθέσεις χορηγήσεως του φαρμάκου: Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν που υπόκειται σε 

κτηνιατρική συνταγή 
Προϋποθέσεις χορήγησης: Χορήγηση υπό τον έλεγχο ή την άμεση επίβλεψη κτηνιάτρου. 

Χορήγηση από κτηνίατρο σε περίπτωση ενδοφλέβιας χορήγησης. 

 


