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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AMIPLUS 100 mg/ml Πόσιμο Διάλυμα για Ορνίθια και Κουνέλια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει: Δραστική ουσία: Ενροφλοξακίνη 100,0 mg. Έκδοχα: Βενζυλική 
Αλκοόλη (E1519) 0,014 mg. Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Πόσιμο διάλυμα, χορήγηση με το πόσιμο νερό. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων για τα οποία προορίζεται το προϊόν Ορνίθια (κρεατοπαραγωγά) - 
Κουνέλια. 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις για κάθε είδος ζώου ΟΡΝΙΘΙΑ (ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΑ): Θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε E.coli, Salmonella spp. και Mycoplasma spp. ΚΟΥΝΕΛΙΑ: Θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού που οφείλονται σε P. multocida. Αν δεν 
παρατηρηθεί κλινική βελτίωση μέσα σε τρεις ημέρες από την έναρξη της θεραπείας, τότε η επιλεγμένη θεραπεία θα πρέπει να επανεκτιμηθεί. 4.3 Αντενδείξεις - Νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια. - Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με προβλήματα στην ανάπτυξη των χόνδρων 
των αρθρώσεων. - Λοιμώξεις που έχουν προκληθεί από μικροοργανισμούς που είναι ανθεκτικοί στις κινολόνες. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε ωοπαραγωγά ορνίθια. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα: Οι επίσημες εθνικές και τοπικές απαιτήσεις χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν όταν χρησιμοποιείται το προϊόν. Οι φθοροκινολόνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε κλινικές 
συνθήκες όπου το ζώο δεν αντέδρασε καλά, ή αναμένεται να μην αντιδράσει καλά, σε άλλα είδη αντιμικροβιακών φαρμάκων. Όπου είναι δυνατόν, οι φθοροκινολόνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατόπιν δοκιμής ευαισθησίας. Χρήση του προϊόντος η οποία αποκλίνει 
από τις οδηγίες που παρέχονται από την Π.Χ.Π. μπορεί να συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις φθοροκινολόνες και να μειώσει την αποτελεσματικότητα θεραπειών με άλλες κινολόνες λόγω της πιθανότητας διασταυρούμενης 
ανθεκτικότητας. Αν δεν παρατηρηθεί κλινική βελτίωση μέσα σε 2-3 ημέρες, οι δοκιμές ευαισθησίας θα πρέπει να επαναληφθούν και η θεραπεία να αλλάξει, αν αυτό απαιτείται. Η χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (αντιμικροβιακών) στα ορνίθια, θα πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. EC 1177/2006 και τις παρεπόμενες εθνικές απαιτήσεις. Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα: Μη χειρίζεσθε το προϊόν εάν έχετε 
ευαισθησία στις φθοροκινολόνες. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Χρησιμοποιείστε γάντια και χειρισθείτε με προσοχή το προϊόν, ώστε να μην έρθετε σε επαφή με αυτό όταν το προσθέτετε στο πόσιμο νερό. Σε περίπτωση που, από λάθος, έρθετε σε επαφή 
με το προϊόν, ξεπλύνετε το σημείο της επαφής με άφθονο νερό. Μην καπνίζετε, μην τρώτε και μην πίνετε όταν χειρίζεσθε το προϊόν. Αν παρουσιαστούν συμπτώματα όπως εξάνθημα μετά από έκθεσή σας στο προϊόν, αναζητείστε ιατρική συμβουλή. Πρήξιμο του προσώπου, 
των χειλιών ή των ματιών, όπως επίσης και δυσκολία στην αναπνοή, είναι σοβαρά συμπτώματα τα οποία απαιτούν επείγουσα ιατρική βοήθεια. 4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες λαμβάνουν χώρα στις 
αρθρώσεις των υπό ανάπτυξη ζώων, όπως επίσης και στο κεντρικό νευρικό, στο ουροποιητικό και στο πεπτικό σύστημα. Δεν έχουν παρουσιαστεί ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από χορήγηση του προϊόντος σε κουνέλια στη θεραπευτική δόση. 4.7 Χρήση κατά την κύηση, 
τη γαλουχία ή την ωοτοκία Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, όσον αφορά στη χρήση του στα θηλυκά κουνέλια κατά την εγκυμοσύνη ή τη γαλουχία, δεν έχει αποδειχτεί. Από πειραματικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αρουραίους, δεν 
προέκυψαν ενδείξεις τερατογένεσης. Η χρήση πρέπει να γίνεται με κριτήριο την εκτίμηση της σχέσης όφελους /κινδύνου που θα πραγματοποιηθεί από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Στα θηλυκά κουνέλια η ενροφλοξακίνη διαπερνά τον πλακούντα και αποβάλλεται μέσω του 
γάλακτος. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε θηλυκά κουνέλια που βρίσκονται σε γαλουχία, θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν ότι η δυνατότητα αποβολής της ενροφλοξακίνης είναι σημαντικά χαμηλότερη στα νεογνά μέχρι ηλικίας τουλάχιστον 16 ημερών, από ότι στα ενήλικα 
κουνέλια. 4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες  μορφές αλληλεπίδρασης Να μη χορηγείται μαζί με βακτηριοστατικά (μακρολίδια ή τετρακυκλίνες). Να μη χορηγείται μαζί με ουσίες που περιέχουν μαγνήσιο, ασβέστιο και αλουμίνιο επειδή 
μειώνουν την απορρόφηση της ενροφλοξακίνης. Ηπατικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να παρουσιαστούν σε σχέση με άλλα φάρμακα που αποβάλονται μέσω του ήπατος. Να μη χορηγείται μαζί με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. 4.9 Δοσολογία και τρόπος 
χορήγησης Για χορήγηση από το στόμα με το πόσιμο νερό. Η αποτελεσματική συγκέντρωση ενροφλοξακίνης είναι 10 mg ανά kg σωματικού βάρους. Αυτή η συγκέντρωση επιτυγχάνεται με τη χορήγηση: -0,5 ml προϊόντος / λίτρο πόσιμου νερού (κρεατοπαραγωγά ορνίθια). 
-1 ml προϊόντος / λίτρο πόσιμου νερού (κουνέλια). Η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί για 3-5 ημέρες στα κρεατοπαραγωγά πτηνά και για 5 ημέρες στα κουνέλια, ανανεώνοντας το πόσιμο νερό καθημερινά. Αν δεν υπάρξει κλινική βελτίωση μέσα σε 3 ημέρες από την έναρξη 
της θεραπείας, η επιλογή θεραπείας θα πρέπει να επανεκτιμηθεί. Δεδομένου ότι η λήψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από την κλινική κατάσταση του ζώου, η συγκέντρωση του προϊόντος θα πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση νερού, ούτως 
ώστε να επιτευχθεί η σωστή δοσολογία. 4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα) Δόσεις των 20 mg / kg σ.β. (δύο φορές η συνιστώμενη δόση), χορηγούμενες για 15 ημέρες (τρεις φορές ο συνιστώμενος χρόνος χορήγησης), δεν 
παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε περίπτωση υπερδοσολόγησης είναι δυνατόν να προκληθεί στο ζώο κινητικότητα ήπιας μορφής. Στην περίπτωση αυτή η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί. Υπερδοσολόγηση με κινολόνες μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό και 
διάρροια. 4.11 Χρόνος αναμονής Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: - Ορνίθια κρεατοπαραγωγά: 4 ημέρες. Κουνέλια: 2 ημέρες. Αυγά: Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ορνίθια που παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ATC Vet code: 
QJ1MA90. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιβακτηριακές κινολόνες και κινοξαλίνες. Φθοροκινολόνες. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Η ενροφλοξακίνη είναι αντιβακτηριακή χημική ένωση που ανήκει στη χημική ομάδα των φθοροκινολονών. Αυτή η ένωση έχει 
βακτηριοκτόνο δράση, βάσει ενός μηχανισμού που αναχαιτίζει τον σχηματισμό της υποομάδας Α του βακτηριακού DNA-γυράση (δηλ. της τοποϊσομεράσης ΙΙ – ενζύμου), παρεμποδίζοντας έτσι την αρνητική αξονική περιστροφή του μορίου του DNA. Στα θετικά κατά Gram 
βακτήρια, η ενροφλοξακίνη αναχαιτίζει την τοποϊσομεράση ΙV αντί για την τοποϊσομεράση ΙΙ. Με αυτόν τον μηχανισμό παρεμποδίζεται η διαδικασία της αντιγραφής, μεταγραφής και ανασυνδυασμού του βακτηριακού DNA. Οι φθοροκινολόνες έχουν επίσης δραστικότητα 
και εναντίον των βακτηριδίων στη σταθερή τους δομή, μέσω της αλλαγής της διαπερατότητας της εξωτερικής φωσφολιπιδικής μεμβράνης των κυττάρων τους. Ο ανωτέρω μηχανισμός εξηγεί γιατί τα βακτήρια χάνουν τη ζωτικότητά τους όταν εκτίθενται στην ενροφλοξακίνη. 
Οι συγκεντρώσεις της ενροφλοξακίνης που απαιτούνται για την αναχαίτιση και για τη βακτηριοκτόνο δράση έχουν στενή σχέση μεταξύ τους και είναι ίδιες ή διαφέρουν στη συγκέντρωση τους κατά 1-2 βαθμίδες αραίωσης το μέγιστο. Η ενροφλοξακίνη εμφανίζει τις 
βακτηριοκτόνες ιδιότητες της σε χαμηλές συγκεντρώσεις έναντι των περισσοτέρων αρνητικών κατά Gram και πολλών θετικών κατά Gram βακτηριδίων, είτε αυτά είναι αερόβια είτε αναερόβια. Αντιβακτηριδιακό φάσμα: Μικροοργανισμοί: Escherichia coli - Salmonella spp. 
- Pasteurella spp. - Mycoplasma spp. Κρίσιμες συγκεντρώσεις για ευαισθητοποίηση (S) και ανθεκτικότητα (R) σε μg/ml (πηγή: NCLS 2000): Staphylococcus spp: ≤ 1  2  ≥ 4. - Enterococcus spp: ≤ 1  2  ≥ 4. - Enterobacteriaceae:  ≤ 1  2  ≥ 4. - Pseudomonas aeruginosa και άλλα non-
Enterobacteriaceae: ≤ 1  2  ≥ 4. Η ανθεκτικότητα στην ενροφλοξακίνη οφείλεται στην μεταβολή της DNA-γυράσης (τοποϊσομεράσης ΙΙ) σε μεταλλαγμένη υπομονάδα Gyr-A, και επίσης μπορεί να οφείλεται, όχι συχνά αλλά σε σημαντικό βαθμό για τα θετικά κατά Gram βακτήρια, 
στη μεταβολή της τοποϊσομεράσης IV σε μεταλλαγμένη υπομονάδα ParC. Άλλοι μηχανισμοί ανθεκτικότητας εμφανιζονται όταν η μεμβράνη του κυττάρου των βακτηριδίων είναι λιγότερο διαπερατή, εμποδίζοντας τη διέλευση της ενροφλοξακίνης, ή όταν η μεμβράνη 
επιτρέπει την αυξημένη ενεργό μεταφορά της ενροφλοξακίνης έξω από το κύτταρο. Πολλά βακτήρια που έχουν ανθεκτικότητα στις κινολόνες παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις φθοροκινολόνες. Χρησιμοποιώντας την ενροφλοξακίνη στη μέγιστη συγκέντρωση στο 
σημείο του ερεθισμού, δηλ. 4 και 8 φορές της MIC τιμής ή σε έναν λόγο AUC/MIC μεγαλύτερο του 125, η ανθεκτικότητα των βακτηριδίων ελαχιστοποιείται. 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η ενροφλοξακίνη έχει σχετικά υψηλή βιοδιαθεσιμότητα στοματικής, ενδομυϊκής 
και υποδόριας χορήγησης, σε όλα σχεδόν τα ζωϊκά είδη στα οποία δοκιμάστηκε. Μετά από στοματική χορήγηση σε κουνέλια, το μέγιστο της συγκέντρωσης επιτυγχάνεται μετά από 0,5-2,5 ώρες. Μετά από χορήγηση της θεραπευτικής δόσης η μέγιστη συγκέντρωση είναι 
1-2,5 μg/ml. Ταυτόχρονη χορήγηση ουσιών που περιέχουν πολυσθενή κατιόντα (αντιόξινα, γάλα ή υποκατάστατα γάλακτος) ελαττώνει την από στόματος βιοδιαθεσιμότητα των φθοροκινολονών. Οι φθοροκινολόνες χαρακτηρίζονται από την ευρεία διάχυσή τους στα 
σωματικά υγρά και τους ιστούς, όπου φθάνουν σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από ότι στο πλάσμα του αίματος. Επιπλέον, διαχέονται ευρέως στο δέρμα, τα οστά και το σπέρμα, φτάνοντας επίσης μέχρι τον εξωτερικό και τον εσωτερικό θάλαμο του ματιού και διαπερνόντας 
τον πλακούντα και τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Αποθηκεύονται στα φαγοκύτταρα (κυψελώδη μακροφάγα, ουδετερόφυλλα), έτσι είναι αποτελεσματικές έναντι των διακυτταρικών μικροοργανισμών. Ο βαθμός μεταβολισμού ποικίλλει ανάλογα με το είδος και είναι περίπου 
50-60%. Η ενροφλοξακίνη στο ήπαρ μετατρέπεται σε ένα δραστικό μεταβολίτη που ονομάζεται κιπροφλοξακίνη. Γενικά ο μεταβολισμός αυτός προκαλείται από υδροξυλίωση και οξειδωτικές διαδικασίες με αποτέλεσμα οξοφθοροκινολόνες. Άλλες αντιδράσεις που υφίστανται 
είναι η Ν-ντεσαλκυλίωση και η σύζευξη με το γλυκουρονικό οξύ. Η αποβολή της λαμβάνει χώρα μέσω της χολής αλλά και νεφρικών οδών αποβολής. Οι τελευταίες είναι οι περισσότερο συνηθισμένες. Η δια των νεφρών αποβολή βασίζεται στη σπειραματική διήθηση και στην 
ενεργό σωληναριακή απέκκριση μέσω αντλήσεων οργανικών ανιόντων. ΟΡΝΙΘΙΑ (ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΑ): Ύστερα από ενδοφλέβια χορήγηση 10 mg/kg, ο όγκος κατανομής παρατηρήθηκε να είναι 1,1 l/kg, η κάθαρση ήταν 0,4 l/h/kg, και ο χρόνος ημιζωής πλάσματος ήταν 
5 ώρες. Ο μέσος χρόνος παραμονής ήταν 6,5 ώρες. Ύστερα από ενδοφλέβια χορήγηση, ο όγκος κατανομής σε ισορροπία παρατηρήθηκε να είναι 1,9 l/kg και η κάθαρση να είναι 0,5 l/h/kg. Η δέσμευση του φαρμάκου με τις πρωτεϊνες του πλάσματος ήταν 20%. Ύστερα από 
από στόματος χορήγηση 5 mg/kg, απορροφήθηκε αργά, φτάνοντας σε μέγιστη συγκέντρωση 1 μg/ml δύο ώρες μετά από τη χορήγηση. Η βιοδιαθεσιμότητα ήταν μεταξύ 70 και 80%, ο χρόνος ημιζωής πλάσματος και ο μέσος χρόνος παραμονής ήταν περίπου 12 ώρες. 
Ύστερα από ενδομυϊκη χορήγηση 5 mg/kg, η μέγιστη συγκέντρωση ήταν 2 μg/ml, 60 λεπτά μετά από τη χορήγηση, με 87% βιοδιαθεσιμότητα. Μετά από από στόματος χορήγηση 10 mg/kg, μέγιστη συγκέντρωση 2,5 μg/ml παρατηρήθηκε 1,6 ώρες μετά από τη χορήγηση, 
με 64% βιοδιαθεσιμότητα. Ο χρόνος ημιζωής πλάσματος ήταν 14 ώρες και ο μέσος χρόνος παραμονής ήταν 15 ώρες. ΚΟΥΝΕΛΙΑ: Ύστερα από ενδοφλέβια χορήγηση 5 mg/kg σ.β., ο όγκος κατανομής σε ισορροπία παρατηρήθηκε να είναι ίσος με 1,5 l/kg και η κάθαρση 
ήταν ίση με 0,79 l/h/kg. Ο χρόνος ημιζωής πλάσματος ήταν 1,76 ώρες. Ύστερα από από στόματος χορήγηση 5 mg/kg σ.β., μέγιστη συγκέντρωση 329,7 ng/ml παρατηρήθηκε 50 λεπτά μετά από τη χορήγηση, με 69% βιοδιαθεσιμότητα. Μετά από χορήγηση του φαρμάκου 
σύμφωνα με τη συνιστώμενη δόση (10 mg ενροφλοξακίνης / kg σ.β. καθημερινά για 5 συνεχόμενες ημέρες χορηγούμενα στο πόσιμο νερό), παρατηρήθηκαν τιμές Cmax = 350 ng/ml και μέσος βαθμός μεταβολισμού από ενροφλοξακίνη σε κιπροφλοξακίνη 26,5%. 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Benzyl alcohol (E1519) -  Potassium hydroxide -  Purified Water. 6.2 Ασυμβατότητες  Δεν είναι γνωστή καμία. 6.3 Διάρκεια ζωής του προϊόντος Διάρκεια ζωής του έτοιμου κτηνιατρικού φαρμακευτικού 
προϊόντος  σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 36 μήνες. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες. Διάρκεια ζωής του προϊόντος μετά την αραίωση σύμφωνα με τις  οδηγίες: 24 ώρες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη 
του προϊόντος Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό προϊόν. 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας Λευκοί περιέκτες υψηλής περιεκτικότητας πολυαιθυλενίου, δύο διαφορετικών χωρητικοτήτων: φιάλες ενός λίτρου και 
δοχεία πέντε λίτρων. Οι περιέκτες κλείνονται με σφραγισμένο καπάκι από το ίδιο υλικό και με κυάθια. Ενδέχεται να μην κυκλοφορούν στην αγορά 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 KARIZOO, S.A. - Polígono Industrial La Borda, C/ Mas Pujades, 11-12 - 08140 Caldes de Montbui Barcelona España. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 49507/22-7-2010. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  22-7-2010. 10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΧΡΗΣΗΣ Διατίθεται αποκλειστικά με συνταγή κτηνιάτρου.
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Ενροφλοξακίνη (Amiplus)
Eνροφλοξακίνη (Προϊόν αναφοράς)
Κιπροφλοξακίνη (Amiplus)
Kιπροφλοξακίνη (Προϊόν αναφοράς)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Oρνίθια: 0,5 ml amiplus 10% ανά λίτρο 
πόσιμου νερού για 3-5 ημέρες.

Κουνέλια: 1 ml amiplus 10% ανά λίτρο 
πόσιμου νερού για 5 ημέρες.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
Το Amiplus διαχέεται ευρέως στα υγρά του 
σώματος και στους ιστούς όπου φθάνει σε 
υψηλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα.
Είναι επί πλέον σε ευρεία συγκέντρωση 
σε ενδοκυτταρικό επίπεδο, ακόμα και στα 
κυψελικά μακροφάγα και ουδετερόφιλα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Ορνίθια
1-2 ώρες μετά την χορήγησή του φτάνει στην 
MIC (ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση) στο 
πλάσμα.

Κουνέλια
0,5 – 2,5 ώρες μετά την χορήγησή του φτάνει 
στην μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα.

Η συγκέντρωση στο πλάσμα της ενροφλοξακίνης και 
κιπροφλοξακίνης μετά την από του στόματος χορήγηση των 10 mg/
kg σ.β. της ενροφλοξακίνης του amiplus ή των 10 mg/kg σ.β.της 
ενροφλοξακίνης του προϊόντος αναφοράς

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Ορνίθια: 4 ημέρες
Κουνέλια: 2 ημέρες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Φιάλη του 1 λίτρου
Δοχείο των 5 λίτρων

Το βακτηριοκτόνο 
διάλυμα ευρέως φάσματος

amiplus
100 mg/ml
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FATRO HELLAS S.P.LTD

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


