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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Syvacillin Vet 300 mg/ml ενέσιμο εναιώρημα για βοοειδή και χοίρους. 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Κάθε ml περιέχει: 

 

Δραστικό συστατικό: 

 

Benzylpenicillin procaine monohydrate….....................300 mg 

(αντιστοιχεί σε 170 mg benzylpenicillin) 

 

Έκδοχα: 

 

Sodium methyl parahydroxybenzoate (E219)........ 1,25 mg 

 

Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Ενέσιμο εναιώρημα. 

Λευκό εναιώρημα. 

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1 Είδη ζώων 

 

Βοοειδή και χοίροι (βάρους άνω των 25 kg). 

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 

 

Για τη θεραπεία των συστηματικών λοιμώξεων σε βοοειδή και χοίρους (βάρους άνω των 25 kg) που 

προκαλούνται από βακτήρια ευαίσθητα στην πενικιλλίνη. 

 

4.3 Αντενδείξεις 

 

Να μην χορηγείται με ενδοφλέβια ένεση. 

Να μην χρησιμοποιείται σε γνωστές περιπτώσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες 

προκαΐνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση σοβαρής νεφρικής δυσλειτουργίας με ανουρία και ολιγουρία. 

Να μην χρησιμοποιείται υπό την παρουσία παθογόνων που παράγουν β-λακταμάση. 

Να μην χρησιμοποιείται σε πολύ μικρά φυτοφάγα ζώα όπως ινδικά χοιρίδια, γέρβιλους και χάμστερ. 

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 

 

Καμία. 

 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

 

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χοίρους σωματικού βάρους κάτω των 25 kg. 

Να χορηγείται μόνο με εν τω βάθει ένεση. 
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Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται στον έλεγχο ευαισθησίας των βακτηρίων που 

απομονώνονται από το ζώο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται σε 

τοπικές (περιφερειακές, σε επίπεδο αγροκτήματος) επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την 

ευαισθησία των στοχευόμενων βακτηρίων . 

Κατά τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες, εθνικές και 

περιφερειακές αντιμικροβιακές πολιτικές. 

Η χρήση του προϊόντος κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις οδηγίες της ΠΧΠ 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης βακτηρίων με αντοχή στην 

βενζυλπενικιλλίνη και μείωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με άλλες πενικιλλίνες και 

κεφαλοσπορίνες, λόγω του δυναμικού διασταυρούμενης αντοχής. 

 

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

προϊόν σε ζώα 

 

Η πενικιλλίνη και οι κεφαλοσπορίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) ύστερα από 

ένεση, εισπνοή, κατάποση ή δερματική επαφή. Η υπερευαισθησία στην πενικιλλίνη ενδέχεται να 

οδηγήσει σε διασταυρούμενη ευαισθησία στις κεφαλοσπορίνες και αντιστρόφως. Η αλλεργική 

αντίδραση σε αυτές τις ουσίες ενδέχεται να είναι σοβαρή περιστασιακά. 

1. Μην χειρίζεστε το προϊόν αυτό εάν γνωρίζετε ότι είστε ευαισθητοποιημένοι ή εάν έχετε λάβει 

οδηγίες να μην εργάζεστε με τέτοια σκευάσματα. 

2. Να χειρίζεστε το προϊόν αυτό με εξαιρετική προσοχή ώστε να αποφευχθεί η έκθεση, 

λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. 

3. Εάν εμφανίσετε συμπτώματα κατόπιν της έκθεσης, όπως δερματικό εξάνθημα, θα πρέπει να 

αναζητήσετε ιατρική συμβουλή και να δείξετε στον ιατρό αυτήν την προειδοποίηση. Τα οιδήματα στο 

πρόσωπο, στα χείλη και στους οφθαλμούς ή η δυσκολία στην αναπνοή είναι πιο σοβαρά συμπτώματα 

και χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας. 

Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό.  

Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με το δέρμα, πλύνετε το προσβεβλημένο δέρμα με σαπούνι και νερό.  

Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτοένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να 

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

προϊόντος. 

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 

 

Σε θηλάζοντες και παχυνόμενους χοίρους , έχουν αναφερθεί σπάνια, πυρεξία, έμετος, ρίγη, αταξία και 

έλλειψη συντονισμού , οι οποίες μπορεί να οφείλονται στην απελευθέρωση της προκαΐνης. 

 

Σε εγκύους χοιρομητέρες και μικρούς θηλυκούς χοίρους, σπανίως έχει αναφερθεί μια μικρή 

αιμορραγία  που μπορεί να σχετίζεται με αποβολή. 

 

Σε βοοειδή έχουν αναφερθεί σπανίως αναφυλακτικές αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να οφείλονται 

στην περιεκτικότητα της ποβιδόνης. 

 

Οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά από 

τη χορήγηση του προϊόντος. Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες ενδέχεται να είναι 

σοβαρές περιστασιακά. 

 

Σε περίπτωση παρενεργειών, τα ζώα πρέπει να αντιμετωπιστούν συμπτωματικά. 

 

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) 
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4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

 

Από τις εργαστηριακές μελέτες σε ζώα δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, 

εμβρυοτοξικότητας, τοξικότητας στη μητέρα. 

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της 

κύησης ή της γαλουχίας. Ωστόσο, σε έγκυες χοιρομητέρες και μικρούς θηλυκούς χοίρους, έχει 

αναφερθεί μια μικρή αιμορραγία που μπορεί να σχετίζεται με αποβολή. 

 

Κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία, να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση 

οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. 

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

 

Η βακτηριοκτόνος δράση της πενικιλλίνης εξουδετερώνεται από τα βακτηριοστατικά φαρμακευτικά 

προϊόντα. 

Η δράση των αμινογλυκοσιδών μπορεί να ενισχυθεί από τις πενικιλλίνες. 

Η απέκκριση της βενζυλπενικιλλίνης παρατείνεται από το ακετυλοσαλικυλικό οξύ. 

Οι αναστολείς της χολινεστεράσης καθυστερούν την αποικοδόμηση της προκαΐνης. 

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

Για ενδομυϊκή χρήση. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 

 

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι  10 mg/kg σωματικού βάρους προκαϊνούχου βενζυλπενικιλλίνης 

(αντιστοιχεί σε 5,66 mg βενζυλπενικιλλίνης) ισοδύναμη με 1 ml ανά 30 kg σωματικού βάρους 

ημερησίως για 3-5 ημέρες. 

Μην εγχέετε περισσότερα από 2,5 ml ανά σημείο ένεσης στους χοίρους. 

Μην εγχέετε περισσότερα από 12 ml ανά σημείο ένεσης στα βοοειδή. 

 

Εάν δεν υπάρξει κλινική ανταπόκριση εντός 3 ημερών, τότε απαιτείται επανέλεγχος της διάγνωσης 

και ενδεχομένως αλλαγή της θεραπείας. 

 

Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος θα πρέπει να καθοριστεί με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια για την αποφυγή  υποδοσολογίας. 

Το καπάκι μπορεί να τρυπηθεί με ασφάλεια μέχρι και 50 φορές. 

 

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

 

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα του κεντρικού νευρικού 

συστήματος ή/και σπασμοί. 

 

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής 

 

Χοίροι: 

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 6 ημέρες 
 

Βοοειδή: 

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 6 ημέρες 

Γάλα: 96 ώρες (4 ημέρες) 

 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Πενικιλλίνες ευαίσθητες σε β-λακταμάσες 

Κωδικός  ATCvet: QJ01CE09 

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 
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Η προκαϊνούχος βενζυλπενικιλλίνη είναι ένα αντιβιοτικό β-λακτάμης που περιλαμβάνεται στη φυσική 

πενικιλλίνη της ομάδας G, αποκλειστικά για παρεντερική χορήγηση και για μειωμένο φάσμα. 

 

Έχει βασικά βακτηριοκτόνο δράση κατά των περισσότερων θετικών κατά Gram βακτηρίων και ενός 

περιορισμένου αριθμού αρνητικών κατά Gram βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων 

μικροοργανισμών στο φάσμα δράσης της: 

 

- Θετικά κατά Gram βακτήρια: Trueperella pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria 
spp., Staphylococcus spp. (που δεν παράγουν πενικιλλινάση) και Streptococcus spp. 

- Αρνητικά κατά Gram βακτήρια: Pasteurella multocida και Mannheimia haemolytica. 

 

Μηχανισμός δράσης: Ασκεί την επίδρασή της στον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων εμποδίζοντας τη 

βιοσύνθεση του βακτηριακού τοιχώματος. Σταθεροποιείται με ομοιοπολικούς δεσμούς μετά το 

άνοιγμα του πυρήνα της β-λακτάμης σε ορισμένες ενζυμικές πρωτεΐνες PBP (τρανσπεπτιδάση).  

 

Ανθεκτικότητα: Ορισμένοι μικροοργανισμοί καθίστανται ανθεκτικοί από τη διαμεσολαβούμενη από 

R πλασμίδιο παραγωγή β-λακταμασών, οι οποίες διασπούν τον δακτύλιο της β-λακτάμης των 

πενικιλλινών, καθιστώντας τες αδρανείς.  

Κλινικά όρια αντοχής για πενικιλλίνες με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δοκιμή 

ευαισθησίας με αντιμικροβιακές ουσίες, έκδοση 8.1, 2018:  

Βακτηριακές ομάδες 
 Οριακές τιμές MIC (breakpoint) (µg/ml) 

Ευαισθησία Ανθεκτικότητα 

Listeria spp. S≤1 R>1 

Pasteurella multocida  S≤0,5 R>0,5 

Staphylococcus spp. S≤0,125 R>0,125 

Streptococcus spp. S≤0,25 R>0,25 

 
Στην περίπτωση των Mannheimia haemolytica, Trueperella pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae δεν 

έχουν καθοριστεί οριακές τιμές. 

 

Οι ακόλουθες ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις (MIC) έχουν προσδιοριστεί για τη 

βενζυλπενικιλλίνη σε βακτήρια στόχους που έχουν απομονωθεί από άρρωστα ζώα σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δοκιμή ευαισθησίας σε αντιμικροβιακούς παράγοντες, έκδοση 8.1, 2018:  

 

Μικροοργανισμοί Εύρος MIC (µg/ml) MIC90 (µg/ml) 

Listeria spp. ≤ 1-1 ≤0,5 

Mannheimia haemolytica ND ND 

Pasteurella multocida ≤ 0,5-0,5 ≤0,25 

Staphylococcus spp. ≤ 0,125-0,125 ND 

Streptococcus spp.  ≤ 0,25-0,25 ND 

Trueperella pyogenes ND ND 

Erysipelothrix rhusiopathiae  ND ND 
ND: δεν προσδιορίστηκε. 

 

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία 

 

Σε χοίρους μετά από μία εφάπαξ ενδομυϊκή δόση των 10 mg/kg σωματικού βάρους (β.σ.), οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις στο πλάσμα των 2,78 μg/mL επιτεύχθηκαν μετά από 1 ώρα, ο τελικός χρόνος ημίσειας 

ζωής για απέκκριση (t½) ήταν 2,96 ώρες. 

 

Σε βοοειδή μετά από μία εφάπαξ ενδομυϊκή δόση των 10 mg/kg σωματικού βάρους (β.σ. ), οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις στο πλάσμα των 0,65 μg/mL επιτεύχθηκαν μετά από 2 ώρες, ο τελικός χρόνος 

ημίσειας ζωής για απέκκριση (t½) ήταν 5,91 ώρες. 
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6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων 

 

Lecithin 

Sodium methyl parahydroxybenzoate (E219) 

Sodium citrate 

Disodium edetate 

Povidone 

Carmellose sodium 

Citric acid monohydrate 

Water for injections 

 

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: 3 

χρόνια. 

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες στους 2ºC-8ºC. 

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

 

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2ºC-8ºC). 

Διατηρείτε το φιαλίδιο μέσα στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. 

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 

 

Άχρωμο φιαλίδιο τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) (100 ml) ή φιάλη (250 ml) με ελαστικό πώμα 

βρωμοβουτυλίου τύπου Ι και καπάκι. 

 

Μεγέθη συσκευασίας: 

Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο των 100 ml. 

Χάρτινο κουτί με 1 φιάλη των 250 ml. 

Χάρτινο κουτί  με 10 κουτιά που περιέχουν 1 φιαλίδιο των 100 ml. 

Χάρτινο κουτί με 30 κουτιά που περιέχουν 1 φιαλίδιο 100 ml. 

Χάρτινο κουτί με 12 κουτιά που περιέχουν 1 φιάλη 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 
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Φαξ: 0034 987802452 

E-mail: mail@syva.es 

 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

Ημερομηνία 1ης έγκρισης: ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ 

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ 

 

 

10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΧΡΗΣΗΣ 

 

Δεν ισχύει. 
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