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Χρήσεις του DALMAZIN και του DALMARELIN

από το A έως το Ω:

Ο  Σ Ω Σ Τ Ο Σ  Σ Υ Ν ΔΥΑ Σ Μ Ο Σ

(D+D) x ΓΑ  = Α
Dalmarelin® + Dalmazin® x Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής = Αναπαραγωγή

AΠΟΒΟΛΗ
Πρόκληση αποβολής εσ  αγελάδες:
Το DALMAZIN χορηγείται στο πρώτο ήμισυ της εγκυμοσύνης.

ΚΥΣΤΕΙΣ
Θεραπεί  α κύστεων ωοθυλακίου       εσ
αγελάδες:
DALMARELIN (4 ml I.M.) εφάπαξ.

ΜΗΤΡΑ
Ενδομητρίτιδα, πυομήτρα:
Χορηγείται DALMAZIN. Εάν είναι απαραίτητο, η αγωγή 
επαναλαμβάνεται μετά από 10-11 ημέρες.
Καθυστερημένη παλινδρόμηση της 
μήτρας:
Το DALMAZIN χορηγείται μετά τον τοκετό. Εάν είναι 
απαραίτητο, μπορεί να χορηγηθεί μία ή δύο επιπλέον 
φορές σε διάστημα 24 ωρών.
Ωχρινικές κύστεις, επιμένον ωχρό σωμάτιο:
Χορηγείται DALMAZIN. Η σπερματέγχυση γίνεται στην 
διάρκεια του πρώτου οίστρου που ανιχνεύεται μετά από 
την χορήγηση. Εάν δεν ανιχνευτεί οίστρος, πρέπει να γίνει 
μία νέα εξέταση του θηλυκού ζώου και η χορήγηση του 
DALMAZIN πρέπει να επαναλαμβάνεται 11 ημέρες μετά 
την πρώτη. Η σπερματέγχυση πρέπει πάντα να γίνεται 72-
96 ώρες μετά την χορήγηση.

MΟΥΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μουμιοποιημένα έμβρυα:
Η αποβολή του εμβρύου επέρχεται 3 - 4 ημέρες μετά την 
χορήγηση του DALMAZIN.

ΟΙΣΤΡΟΣ
Πρόκληση οίστρου (ακόμη και σε αγελάδες 
με σύντομο ή σιωπηλό οίστρο):
Το DALMAZIN χορηγείται εφόσον έχει ανιχνευτεί η 
παρουσία Ωχρού Σωματίου (ημέρα 6 έως 18 του κύκλου :)  
ο οίστρος επέρχεται συνήθως μετά από 48-60 ώρες. 
Σπερματέγχυση γίνεται 72-96 ώρες μετά την έγχυση 
DALMAZIN. Εάν δεν ανιχνεύεται οίστρος, χορηγείται πάλι 

1 εσ 1 ημέρες μετά  όπα την πρώτη έγχυση            .

Συγχρονισμός οίστρου:
Χορηγούνται 2 δόσεις του DALMAZIN με την μεσολάβηση 
11 ημερών. Πραγματοποιούνται δύο τεχνητές 
σπερματεγχύσεις σε 72 και 96 ώρες μετά την δεύτερη 
χορήγηση.

ΣΥΛΛΗΨΗ
Βελτίωση του ποσοστού συλλήψεων εσ 
κουνέλια:
DALMARELIN (0,3 ml I.M.). Η αγωγή μπορεί να χορηγηθεί 
24 ώρες μετά τον τοκετό.
Η φυσική οχεία ή σπερματέγχυση πρέπει να λαμβάνει 
χώρα αμέσως μετά την χορήγηση.

ΤΟΚΕΤΟΣ
Πρόκληση τοκετού εσ  αγελάδες  :
Χορηγείται DALMAZIN μετά την ημέρα 270 της κυοφορίας. 
Ο τοκετός συνήθως επέρχεται εντός 30-60 ωρών μετά την 
αγωγή.

ΩΟΘΗΚΕΣ
Παθήσεις ωοθηκών (επιμένον Ωχρό 
Σωμάτιο, ωχρινικές κύστεις):
Mετά από την χορήγηση του NIZAMLAD , η Τεχνητή 
Σπερματέγχυση πραγματοποιείται κατά τον πρώτο 
οίστρο που παρατηρείται. Εάν δεν ανιχνευτεί οίστρος, 
πρέπει να γίνει μία νέα εξέταση του θηλυκού ζώου και η 
χορήγηση του DALMAZIN πρέπει να επαναλαμβάνεται 11 
ημέρες μετά την πρώτη. Η σπερματέγχυση πρέπει πάντα 
να γίνεται 72 - 96 ώρες μετά την χορήγηση.

ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑ
Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας εσ  
αγελάδες:
Σε περιστατικά σύντομου, σιωπηλού ή παρατεταμένου 
οίστρου: DALMARELIN (2 m .l M.I ) κατά την Τ.Σ       .
Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας εσ  
κουνέλια:
DALMARELIN (0,2 m .l M.I )             .
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KTHNIATΡΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FATRO HELLAS Μ.ΕΠΕ - 2ο χιλ/τρο ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ,190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ: + 30 210 6644331 - FAX: +30 2106644334 - E-mail: fatro@fatro-hellas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DALMARELIN, 25 micrograms/ml, ενέσιμο διάλυμα για αγελάδες, φορβάδες και κουνέλια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Lecirelin acetate equivalent to 
lecirelin 25 μg. ΄Εκδοχα: Benzyl alcohol (E1519) 20 mg. Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιμο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων Αγελάδες, φορβάδες και κουνέλια. 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων Αγελάδες: - Πρόληψη 
και θεραπεία των κύστεων ωοθυλακίου. - Πρόκληση φυσιολογικού κύκλου σε άνοιστρες αγελάδες ή σε αγελάδες με ανώμαλους ή παρατεταμένους κύκλους. - Σύντομοι, ή σιωπηλοί οίστροι, ή παρατεταμένοι οίστροι. - Επαναλαμβανόμενες επιστροφές (πολλαπλές τεχν. σπερματεγχύσεις) σε οίστρο. - Συγχρονισμός 
ωοθυλακιορρηξίας σε μοσχίδες και αγελάδες σε συνδυασμό με την πρόκληση οίστρου με προσταγλανδίνες. Φορβάδες: - Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. - Βελτίωση του ποσοστού συλλήψεων. Κουνέλια: - Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. - Βελτίωση του ποσοστού συλλήψεων. 4.3 Αντενδείξεις Καμία. 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Καμία. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα Υιοθετήστε κατάλληλες προφυλάξεις για αποστειρωμένη χορήγηση. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί 
το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα Η Gn-RH και τα ανάλογά της μπορεί να απορροφηθούν από την άμεση επαφή με το δέρμα. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε προσεχτικά το σημείο με σαπούνι και νερό. 4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) Δεν έχουν παρατηρηθεί. 
4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία Αν και οι LHRH oρμόνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την κύηση, δεν δημιουργούν τερατογένεση. 4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχουν παρατηρηθεί. 4.9 Δοσολογία 
και τρόπος χορήγησης Το ιδιοσκεύασμα ενδείκνυται για ενδομυική χορήγηση. Η ενδοφλέβια χορήγηση είναι, επίσης δυνατή. Αγελάδες: - Πρόληψη και θεραπεία των κύστεων ωοθυλακίου: 50-100 mg (2-4 ml). Η υψηλότερη δοσολογία συνιστάται για παραμένουσες κύστεις μετά από περίοδο 2 τουλάχιστον 
εβδομάδων από την πρώτη χορήγηση. Για την πρόληψη της δημιουργίας κύστεων συνιστάται η χορήγηση 50 mg (2 ml) τη 14η-20η ημέρα μετά τον τοκετό. - Πρόκληση φυσιολογικού κύκλου σε άνοιστρες αγελάδες, ή σε αγελάδες με ανώμαλους ή παρατεταμένους κύκλους: 25-50 mg (1-2 ml). Στην περίπτωση που 
δεν διαπιστώνεται ωοθηκική δραστηριότητα στο διάστημα 10-12 ημερών από την αγωγή, επαναλαμβάνεται η χορήγηση. - Σύντομοι, ή σιωπηλοί οίστροι, ή παρατεταμένοι οίστροι: 25-50 mg (1-2 ml). - Eπαναλαμβανόμενες επιστροφές σε οίστρο: 25-50 mg (1-2 ml), 2-8 ώρες πριν τη σπερματέγχυση. - Συγχρονισμός 
ωοθυλακιορρηξίας σε μοσχίδες και αγελάδες σε συνδυασμό με την πρόκληση οίστρου με προσταγλανδίνες: 25-50 mg (1-2 ml), 72 ώρες μετά την χορήγηση PGF2α. - Bελτίωση της γονιμότητας: 1-2 ml, αμέσως πριν τη σπερματέγχυση. Φορβάδες: - Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και βελτίωση του ποσοστού συλλήψεων: 
100 mg (4 ml). H χορήγηση διενεργείται εφόσον προηγηθεί υποχρεωτικά εξέταση και διαπιστωθεί ωοθυλάκιο διαμέτρου τουλάχιστο 40 mm. Η αγωγή επαναλαμβάνεται εάν μετά από 24-36 ώρες δεν διαπιστωθεί ωοθυλακιορρηξία. Κουνέλια: - Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και βελτίωση του ποσοστού 
συλλήψεων: 5-7,5 mg (0,2-0,3 ml). Η αγωγή μπορεί να αρχίσει ήδη την 24η ώρα μετά τον τοκετό. Η οχεία ή η σπερματέγχυση πρέπει να διενεργηθεί αμέσως μετά την χορήγηση. 4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα Δεν έχουν αναφερθεί συμπτώματα 
υπερδοσολογίας. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: (0) ημέρες. Γάλα: (0) ώρες. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Γοναδοτροίνη-απελευθέρωσης ορμονών. Κωδικός ATCvet: QH01CA92. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Το DALMARELIN περιέχει ένα 
συνθετικό υποθαλαμικό ανάλογο της Gn-RH (εννεαπεπτίδιο αντι δεκαπεπτιδίου). Η λεκιρελίνη (lecirelin) ρυθμίζει την έκκριση των LH και FSH στο ανώτερο υποφυσιακό επίπεδο. Εχει, επίσης, μακρύτερη διάρκεια δράσεως (έως 240 λεπτά) απ’ότι η αντίστοιχη φυσική ορμόνη. 5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία 
Η φαρμακοκινητική συμπεριφορά της λεκιρελίνης εξαρτάται από το είδος του ζώου και από τη δόση. Στη δοσολογία των 50 μg/ζώο, απεκκρίνεται ταχύτατα στις μοσχίδες (t½ e 39 λεπτά) απ’οτι στις συς (t½ e 48 λεπτά). Η βραδύτερη απέκκρισή της στο προβατο (t½ e 142 λεπτά) επηρεάζεται από την 
μεγαλύτερη ποσότητα του δραστικού συστατικού ανά κιλό σωματικού βάρους. Στην ίδια δοσολογία, η βιοδιαθεσιμότητά της στις μοσχίδες προσδιορίζεται στο ένα δέκατο της διαθεσιμότητας σε άλλα ζωικά είδη. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Benzyl alcohol (E1519) - Glacial acetic 
acid (E260) - Disodium phosphate dodecahydrate (E339) - Sodium chloride - Water for injections. 6.2 Ασυμβατότητες Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, 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 Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25° C. Φυλάσσετε 
προστατευμένο από το φως. 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 10 ml υάλινα φιαλίδια τύπου ΙΙ με ελαστομερή πώματα, σφραγισμένα με δακτύλιο αλουμινίου. Koυτί με 1 φιαλίδιο των 10 ml. Koυτί με 5 φιαλίδια των 10 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 προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
εθνικές απαιτήσεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9681/10-3-2000. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 10.03.2000. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ______. 11. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ Δεν ισχύει. 12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DALMAZIN, 75 μg/ml, ενέσιμο διάλυμα για αγελάδες, φορβάδες και σύες. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε 1 ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: (+)- Cloprostenol 75 μg. 
΄Εκδοχα:  Chlorocresol 1 mg. Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιμο διάλυμα. Διαυγές, άχρωμο ή ελαφρώς κίτρινο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων Φορβάδες, αγελάδες, σύες. 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα 
είδη ζώων To DALMAZIN ενδείκνυται για: - Συγχρονισμό και πρόκληση του οίστρου στις αγελάδες. - Πρόκληση τοκετού στις αγελάδες, σύες και φορβάδες. - Πρόκληση οίστρου στις φορβάδες. - Δυσλειτουργίες ωοθηκών επί παρουσίας ωχρού σωματίου: άνοιστρος μετά τον τοκετό, σιωπηλοί 
οργασμοί, ανώμαλοι και μη γόνιμοι κύκλοι, παραμένον ωχρό σωμάτιο, κύστεις ωχρού σωματίου. - Ενδομητρίτιδες/πυομήτρα. - Διακοπή της κυοφορίας (στο πρώτο ήμισυ), μουμιοποιημένο έμβρυο. - Επιλόχειες μητρίτιδες, καθυστέρηση παλινδρομήσεως της μήτρας. - Συνδυασμένη θεραπεία 
των ωοθυλακικών κύστεων. 4.3 Αντενδείξεις Να αποφεύγεται η χορήγηση σε έγκυα ζώα, εκτός εάν είναι επιθυμητή η αποβολή ή η διακοπή της κυήσεως για θεραπευτικούς λόγους. Να μη χορηγείται το προϊόν σε φορβάδες με σοβαρές βλάβες του αναπνευστικού ή του γαστρεντερικού 
σωλήνα. Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη, διότι παρεμποδίζεται η σύνθεση των ενδογενών προσταγλανδινών. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Να μη χορηγείται το προϊόν σε φορβάδες με σοβαρές βλάβες του αναπνευστικού ή του 
γαστρεντερικού σωλήνα. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα Καμία. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα Το DALMAZIN μπορεί να απορροφηθεί από το δέρμα. Συνεπώς, συνιστάται 
προσοχή κατά τη χρήση και ιδιαίτερα από τις γυναίκες και μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο ή αποβολή. Αν έλθει σε επαφή με το δέρμα του ανθρώπου συνιστάται επιμελημένη πλύση με νερό και σαπούνι. Οπως και η PGF-2α έτσι μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο στον άνθρωπο. 
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί αναπνευστική δυσχέρεια εξαιτίας εισπνοών ή εάν κατά λάθος γίνει αυτοένεση με το περιεχόμενο του φιαλιδίου εξαιτίας κακού χειρισμού συνιστάται η άμεση ενημέρωση ιατρού. Το προϊόν χρησιμοποιείται κάτω από τις οδηγίες και την άμεση εποπτεία κτηνιάτρου. 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) Δεν αναφέρονται. 4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία Να αποφεύγεται η χορήγηση σε έγκυα ζώα, εκτός εάν είναι επιθυμητή η αποβολή ή η διακοπή της κυήσεως για θεραπευτικούς λόγους. 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη, διότι παρεμποδίζεται η σύνθεση των ενδογενών προσταγλανδινών. 4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το DALMAZIN 
χορηγείται αποκλειστικά και μόνο ενδομυικά. ΑΓΕΛΑΔΕΣ: 2 ml (0,150 mg δραστικής ουσίας). Πρόκληση οίστρου (και σε αγελάδες με ασθενείς ή σιωπηλούς οίστρους): Μετά τη διαπίστωση της παρουσίας του ωχρού σωματίου (6η-18η ημέρα του κύκλου) προβαίνουμε σε χορήγηση DALMAZIN. 
Ο οίστρος εμφανίζεται γενικά μέσα σε 48-60 ώρες, οπότε η σπερματέγχυση πραγματοποιείται 72-96 ώρες μετά την χορήγηση. Εάν δεν εμφανιστεί οίστρος, η χορήγηση του προϊόντος επαναλαμβάνεται μετά από 11 ημέρες από την πρώτη ένεση. Συγχρονισμός οίστρου: Το DALMAZIN χορηγείται 
δύο φορές αφού μεσολαβήσει διάστημα 11 ημερών. Στη συνέχεια διενεργούνται δύο τεχνητές σπερματεγχύσεις στις 72 και 96 ώρες μετά τη δεύτερη χορήγηση του προϊόντος. Πρόκληση τοκετού: Χορηγείται DALMAZIN μετά τη 270η ημέρα της κυοφορίας. Ο τοκετός πραγματοποιείται μέσα 
σε 30-60 ώρες από τη χορήγηση. Μουμιοποιημένο έμβρυo: Χορηγείται μια δόση DALMAZIN. H αποβολή του εμβρύου πραγματοποιείται σε διάστημα 3-4 ημερών. Διακοπή εγκυμοσύνης: Το DALMAZIN χορηγείται πάντα κατά το πρώτο ήμισυ της εγκυμοσύνης. Δυσλειτουργίες των ωοθηκών: 
Αφού εξακριβωθεί η παρουσία ωχρού σωματίου χορηγείται DALMAZIN και στη συνέχεια διενεργείται σπερματέγχυση στον πρώτο εμφανιζόμενο οίστρο. Εάν δεν εμφανισθεί οίστρος προβαίνουμε εκ νέου σε πλήρη εξέταση του γεννητικού συστή-ματος του ζώου και επαναλαμβάνουμε την 
ένεση 11 ημέρες μετά την πρώτη χορήγηση. Η σπερματέγχυση διενεργείται πάντα 72-96 ώρες μετά την χορήγηση. Eνδομητρίτιδες και πυομήτρα: Χορηγείται μια δόση DALMAZIN. Eαν κρίνεται απαραίτητο επαναλαμβάνεται η αγωγή μετά 10 ημέρες. Η σπερματέγχυση διενεργείται πάντα 72-96 
ώρες μετά την χορήγηση του προϊόντος. Επιλόχειες μητρίτιδες και καθυστέρηση παλινδρομήσεως της μήτρας: Χορηγείται μια δόση DALMAZIN. Eάν κριθεί απαραίτητο πραγματοποιούνται μια ή δύο ακόμα ενέσεις σε δοσολογία 1 ml σε διάστημα 24 ωρών μεταξύ τους. Συνδυασμένη θεραπεία 
κύστεων ωοθυλακίου: Αρχικά προκαλείται ωχρινοποίηση των κύστεων με έγχυση GnRH ή HCG και ακολούθως (μετά 14 ημέρες) προκαλείται ωχρινόλυση με έγχυση DALMAZIN. ΣΥΕΣ: 1 ml (0,075 mg δραστικής ουσίας). Συγχρονισμός τοκετών.Το DALMAZIN χορηγείται την 112η ημέρα της 
κυοφορίας. Ο τοκετός πραγματοποιείται μετά 19-30 ώρες σε ποσοστό 70% των συών. ΦΟΡΒΑΔΕΣ: 1 ml (0,075 mg δραστικής ουσίας) Πρόκληση οίστρου: Χορηγείται DALMAZIN επί παρουσίας ωχρού σωματίου. Πρόκληση τοκετού: Το DALMAZIN χορηγείται από την 320η ημέρα της κυοφορίας. 
Ο τοκετός πραγματοποιείται μετά από λίγες ώρες. Προγραμματισμός γονιμοποιήσεως: Χορηγείται δύο φορές DALMAZIN σε με διάστημα 14 ημερών. Η σπερματέγχυση πραγματοποιείται την 19η και 21η ημέρα μετά την πρώτη χορήγηση ακόμη και με απουσία εξωτερικών συμπτωμάτων. Διακοπή 
παρατεταμένου διοίστρου: Χορηγείται DALMAZIN με σκοπό την πρόκληση οίστρου, ο οποίος εμφανίζεται μετά από 2-8 ημέρες και η ωοθυλακιορρηξία εντός 8-10 ημερών από τη χορήγηση. Ψευδοκύηση: Χορηγείται DALMAZIN για την επαναφορά της κανονικής ωοθηκικής δραστηριότητας. 
Ανοιστρος λόγω γαλουχίας: Η χορήγηση DALMAZIN 20 - 22 ημέρες μετά τον τοκετό, μετά από προηγούμενη διαπίστωση της ωοθηκικής δραστηριότητας, προκαλεί οίστρο και ωοθυλακιορρηξία. Πρόωρος εμβρυικός θάνατος:  Χορηγείται DALMAZIN μετά τη διαπίστωση της παρουσίας ωχρού 
σωματίου (συγκέντρωση της προγεστερόνης). Στη συνέχεια διενεργείται η σπερματέγχυση κατά τον οίστρο. 4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα Καμία γνωστή. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής Αγελάδες: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 
0 ώρες. Γάλα: 0 ώρες. Συς: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 24 ώρες. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: προσταγλανδίνες. Κωδικός ATCvet: QG02AD90. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Τo DALMAZIN είναι ιδιοσκεύασμα με βάση τη δεξιόστροφη κλοπροστενόλη 
(cloprostenol dextrorotatory), συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης F2α, σε ενέσιμο διάλυμα. Το δεξιόστροφο εναντιομερές αποτελεί τον βιολογικά ενεργό παράγοντα του μορίου της κλοπροστενόλης που ασκεί ωχρινολυτική δράση. Το DALMAZIN είναι 3,5 φορές ισχυρότερο των 
αντίστοιχων ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ρακεμική κλοπροστενόλη. Χρησιμοποιούμενο σε δοσολογίες αναλογικά χαμηλότερες, το DALMAZIN αποδεικνύεται ισχυρότερο και καλύτερα ανεκτό από τα ζώα σε σχέση με τα ρακεμικά μίγματα κλοπροστενόλης. Οι ιδιότητες αυτές επιτρέπουν 
την επέκταση της χρήσεώς του στις αγελάδες, φορβάδες και σύες, περιορίζοντας τους κινδύνους εκδηλώσεως ανεπιθύμητων ενεργειών. Στην ωχρινική φάση του οιστρικού κύκλου το DALMAZIN προκαλεί σε επίπεδο ωοθήκης μια ταχεία πτώση της συγκεντρώσεως των υποδοχέων της 
ωχρινοποιητικής ορμόνης (LH), με επακόλουθο την, επίσης, ταχεία παλινδρόμηση του ωχρού σωματίου και την απότομη πτώση της συγκεντρώσεως της προγεστερόνης. Το πρόσθιο τμήμα της υποφύσεως αυξάνει την έκκριση της ορμόνης FSH η οποία προκαλεί ωρίμανση ενός νέου 
ωοθυλακίου, εμφάνιση του οίστρου και ωοθυλακιορρηξία. 5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία Φαρμακοκινητικές μελέτες αποδεικνύουν ταχεία απορρόφηση της d-κλοπροστενόλης. Το μέγιστο επίπεδο στο αίμα επιτυγχάνεται σε λίγα λεπτά μετά την ενδομυϊκή χορήγηση, καθώς και μία ταχεία 
διάχυση στις ωοθήκες και στη μήτρα, τα όργανα στα οποία η μέγιστη συγκέντρωση επιτυγχάνεται 10-20 λεπτά μετά τη χορήγηση. Μετά από ενδομυϊκή χορήγηση 150 μg δεξιόστροφης κλοπροστενόλης στην αγελάδα, το μέγιστο επίπεδο στο πλάσμα (Cmax) των 1,4 μg/λίτρο επιτυγχάνεται 
μετά από περίπου 90 λεπτά, ενώ ο χρόνος ημίσειας ζωής (t½β) είναι της τάξεως της 1 ώρας και 37 λεπτά. Στις σύες, Cmax των 2 μg/λίτρο περίπου παρατηρείται μεταξύ 30 και 80 λεπτά μετά τη χορήγηση 75 μg δεξιόστροφης κλοπροστενόλης, με χρόνο ημίσειας ζωής της τάξης των 3 ωρών 
και 10 λεπτών. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Εthanol - Chlorocresol - Sodium hydroxide - Citric acid, anhydrous - Water for injection. 6.2 Ασυμβατότητες Δεν είναι γνωστή καμία. 6.3 Διάρκεια ζωής Η διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος 
σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 36 μήνες. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας είναι 28 ημέρες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Να αποθηκεύεται προστατευμένο από το φως και πηγές θερμότητας. 
6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 2 ml, 10 ml και 20 ml γυάλινο φιαλίδιο τύπου Ι ή τύπου ΙΙ, με ελαστικό πώμα χλωροβουτυλίου τύπου Ι με αποσπώμενο κολάρο αλουμινίου εφωδιασμένο με πώμα ασφαλείας. - Χάρτινο κουτί με φιαλίδιο των 2 ml και σύριγγα μιας χρήσεως. 
- Χάρτινο κουτί με φιαλίδιο των 10 ml. - Xάρτινο κουτί με φιαλίδιο των 20 ml. Mπορεί 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 προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia, Bologna, Italia. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ    53807/13-6-2014. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ _______. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ______. 11. ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ _______.
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GnRH ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Αποδρομή κύστεων ωοθυλακίου 
εντός 8±2 ημερών μετά από 

επισκληρίδια χορήγηση

Ποσοστό εγκυμοσύνης 
υπό την παρουσία κύστεων ωοθυλακίου 

μετά από επισκληρίδια χορήγηση

Ποσοστό εγκυμοσύνης 
με τον συνδυασμό 

Dalmare ®nil  και Dalmazi ®n

Η επισκληρίδια έγχυση Dalmarelin® (2 ml) έχει 
αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική στην θεραπεία 
κύστεων ωοθυλακίου με αποδρομή των κύστεων στο 
82% των υπό αγωγή ζώων (n = 30) σε  8 ± 2 ημέρες. 

(Rizzo A et al: “Renin and ovarian vascularization in cows with follicular 
cysts after epidural administration of a GnRH analogue.“ Anim Reprod Sci. 
2009 Dec;116(3-4): 226 - 232) 

Σε σύγκριση με την ενδομυϊκή έγχυση, η επισκληρίδια 
χορήγηση του Dalmarelin® εσ  αγελάδες με κύστεις 
ωοθυλακίου προκάλεσε υψηλά ποσοστά οίστρου 
εντός 20 ημερών (75% έναντι 57%) και υψηλότερα 
ποσοστά εγκυμοσύνης στα ζώα που εισέρχονται στο 
στάδιο του οίστρου (93% έναντι 76%).

(Rizzo A et al: Epidural vs intramuscular administration of lecirelin, 
a GnRH analogue, for the resolution of follicular cysts in dairy cows. 
Anim Reprod Sci. 2011 Jun;126(1-2);19 - 22) 

Στο 85,7% των αγελάδων με ωοθηκική δυσλειτουργία 
έγινε αγωγή με Dalmarelin® και εκδηλώθηκε 
οίστρος εντός της πρώτης εβδομάδας και ποσοστό 
εγκυμοσύνης 91,66% μετά από σπερματέγχυση στην 
διάρκεια του οίστρου. Σε αγελάδες που χορηγήθηκε 
Dalm za in® μία εβδομάδα μετά την χορήγηση του 
Dalmarelin, το ποσοστό εγκυμοσύνης ήταν 96,15%.

(Al-Dahash S.Y. and M.F. Bensassi: Treatment of some infertility problems 
in cows using Dalmarelin und Dalmazin. Iraqi Journal of Veterinary Sciences; 
Vol. 23; Supplement II; 2009; 255 - 257)

1 x DALMAZIN μ αίσυοραπ νητ ε  ωχρού σωματίου:
Χορηγείται το DALMAZIN αφότου έχει ανιχνευτεί η ύπαρξη 
ωχρού σωματίου (>20 mm, με υπέρηχο από την ημέρα 
6 έως την 18). Ο οίστρος επέρχεται μετά από 48 - 60 ώρες. 
Η σπερματέγχυση πρέπει να γίνεται περίπου 80 (72-96) 
ώρες μετά την έγχυση DALMAZIN*. Εάν δεν ανιχνευτεί 
οίστρος, πρέπει να επαναληφθεί η χορήγησή του.

2 x DALMAZIN χωρίς προηγούμενη εξέταση τις 
ημέρες 0 και 11:
Χορηγούνται 2 x DALMAZIN σε διάστημα 11- 14 
ημερών. Η σπερματέγχυση μπορεί να γίνει περίπου 80 
(72-96) ώρες μετά την 2η χορήγηση του DALMAZIN.

DALMARELIN και DALMAZIN την ημέρα 0 και 
7 αντίστοιχα:
Αρχικά, χορηγείται το DALMARELIN και έπειτα από 
7 ημέρες το DALMAZIN. Η ωοθυλακιορρηξία που 
προκαλείται από το DALMARELIN προκαλεί την 
ανάπτυξη του ωχρού σωματίου, κατά του οποίου δρα 
το DALMAZIN. H σπερματέγχυση πάντοντε πρέπει να 
γίνεται 72-96 ώρες μετά την χορήγηση του DALMAZIN.*

DALMARELIN την ημέρα 0 + DALMAZIN την ημέρα 
7 + DALMARELIN την ημέρα 9 με σπερματέγχυση 
16 έως 20 ώρες μετά την χορήγηση DALMARELIN:
Κατά το πρωτόκολλο OVSYNCH, το DALMAZIN 
χορηγείται 7 ημέρες μετά την χορήγηση του 
DALMARELIN, το οποίο επαναχορηγείται 2 ημέρες 
αργότερα. Η σπερματέγχυση γίνεται 16 έως 20 ώρες 
μετά την 2η χορήγηση του DALMARELIN.

DALMARELIN την ημέρα 0 + DALMAZIN την ημέρα 
7 + DALMARELIN ταυτόχρονα με  σπερματέγχυση 
περίπου 64 ώρες μετά την χορήγηση Dalmazin:
Κατά το πρωτόκολλο COSYNCH, χορηγείται το 
DALMAZIN 7 ημέρες μετά από την χορήγηση του 
DALMARELIN και η σπερματέγχυση γίνεται 2,5 ημέρες 
αργότερα, ταυτόχρονα με επανάληψη του DALMARELIN. 

DALMAZIN την ημέρα 0 + DALMARELIN 
την ημέρα 2 + DALMAZIN την ημέρα 9 + 
DALMARELIN την ημέρα 11 και σπερματέγχυση 16 
έως 20 ώρες ύστερα από την 2η δόση DALMARELIN:
Στο πρωτόκολλο DOUBLESYNCH χορηγείται το 
DALMARELIN 2 ημέρες μετά από την έγχυση του 
DALMAZIN. Οι δύο χορηγήσεις επαναλαμβάνονται 7 ημέρες 
αργότερα σε διάστημα 2 ημερών. Η σπερματέγχυση γίνεται 
16 -20 ώρες μετά την 2η δόση του DALMARELIN.

* Eναλλακτικά, μπορεί να γίνουν δύο σπερματεγχύσεις 72 ή/και 96 ώρες μετά την χορήγηση του DALMAZIN.

ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΧΡΗΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ 

PGF2α

Λεκιρελίνη (+)-Κλοπροστενόλη

Τροποποιημένο ανάλογο GnRH 
(Εννεαπεπτίδιο αντί για δεκαπεπτίδιο)

Δεξιόστροφη
=

Η δραστική μορφή του αναλόγου 
προσταγλανδίνης

Ταχεία απορρόφηση
(Cmax-βοοειδή  15 λεπτά)

Ταχεία απορρόφηση
(Cmax-βοοειδή 90 λεπτά)

Μακράς δ άι ρκ ιε ας
(T½-βοοειδή 40 λεπτά)

Μακράς δ άι ρ ιεκ ας
(T½-βοοειδή 90 λεπτά)

Πολύ έντονη δράση Εξαιρετική ωχρινοποιητική δράση

Δομικές διαφορές ανάμεσα στην 
Λεκιρελίνη και την φυσική GnRH: 

η Λεκιρελίνη εμφανίζει διαρκέστερη 
πρόσδεση στους υποφυσιακούς 
υποδοχείς, συνεπώς εμφανίζει 

μεγαλύτερη διάρκεια δράσης.

 
σε φυσιολογικό οίστρο

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με 
λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες

ULTRA SYNCH

SELECT SYNCH

OVSYNCH

COSYNCH

2 x PGF2α

®

Η δεξιόστροφη κλοπροστενόλη συνδέεται με 
μεγαλύτερη συγγένεια με τους υποδοχείς PGF α2  

κ  αι προκαλεί μείωση της προγεστερόνης  .  
Η αριστερόστροφη Κλοπροστενόλη συνδέεται 

με τους υποδοχείς και εμποδίζει αυτούς των 
δραστικών προσταγλανδινών, με συνέπεια να 

εμφανίζονται ανεπιθύμητες ενέργειες, 
χωρίς κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜ  ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΟΥ ΜΕ

ρπ Η ογραμματισμένη τεχνητή σπερματέγχυση 16 έως 
20 ώρες μετά την δεύτερη δόση Dalmarelin®, κατά 
το πρωτόκολλο Doublesynch, έχει ως αποτέλεσμα 
ποσοστό εγκυμοσύνης 72,8% σε άνοιστρες και 
πρωτότοκες αγελάδες.

(Oztürk OA et al: Is Doublesynch protocol a new alternative for timed 
artificial insemination in anestrous dairy cows. Theriogenology. 
2010 Mar 15; 73(5): 568 - 576) 
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Επίπεδα LH και FSH όπως


