
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΙΝΚΟΜΥΚΙΝΗΣ + ΣΠΕΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗΣ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Αυξημένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και την θεραπεία των κύριων 
λοιμωδών νοσημάτων που οφείλονται σε βακτήρια ή / και μυκοπλάσματα

Εύκολη χορήγηση στο πόσιμο νερό

Δοσομετρητής με βαθμονομημένη κλίμακα για τον σωστό προσδιορισμό 
της δόσης

FATRO HELLAS S.P.LTD



ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ 

χοιρίδια: 14 ημέρες
ορνίθια κρεοπαραγωγής: 7 ημέρες

ΤΟ MICOSPECTONE POLVERE ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ

ΤΟ MICOSPECTONE POLVERE ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χορηγείται σε 
ωοτόκες όρνιθες και σε 

κυοφορούσες χοιρομητέρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βάζα των 250 g

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΤΩΝ 
ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟ

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Ενζωοτική πνευμονία από Mycoplasma hyopneymonia 
Πλευροπνευμονία από Actinobacillus pleuropneumoniae

Κολιβακίλλωση
Σαλμονέλλωση

Πολυαρθρίτιδα/Πολυορογονίτιδα των χοιριδίων

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΩΣΗ

ΚΟΛΙΒΑΚΙΛΛΩΣΗ

ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ

ΧΟΛΕΡΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΚΟΡΥΖΑ ΑΠΟ HAEMOPHILUS SPP.
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ STAPHYLOCOCCUS ΚΑΙ STREPTOCOCCUS

X.A.N. από Mycoplasma gallisepticum
Υμενίτιδα από Mycoplasma synoviae
Λοίμωξη από Mycoplasma meleagridis

Λευκή διάρροια νεοσσών και ενηλίκων πτηνών
Τύφος 
Αριζόνωση
Γενικότερα, σαλμονελλώσεις

XOΙΡΙΔΙΑ

ΟΡΝΙΘΙΑ ΜΕΧΡΙ 
3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΡΝΙΘΙΑ ΑΝΩ 
3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

0,3 g/10 kg σ.β.

3 g/10 kg σ.β. 
για 3 ημέρες

1 g/10 kg σ.β. 
για 3 ημέρες

20 g/ 100 λίτρα 
πόσιμου νερού

300 g/100 λίτρα 
πόσιμου νερού

100 g/100 λίτρα 
πόσιμου νερού

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
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MICOSPECTONE  ORAL SOL. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Tα 100 g του προϊόντος περιέχουν: 
Δραστικό συστατικό: Lincomycin hydrochloride (ισοδύναμη προς Lincomycin 16,650 g) 18,900 g - Spectinomycin hydrochloride (ισοδύναμη προς Spectinomycin 33,350 g)  49,710 g. ΄Εκδοχα: Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων 
στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Υδατοδιαλυτή σκόνη. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων Χοιρίδια, ορνίθια κρεοπαραγωγής. 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων ΧΟΙΡΙΔΙΑ: 
Το MICOSPECTONE ΟRAL SOL. ενδείκνυται για τη θεραπεία της βακτηριακής και της μυκοπλασματικής πνευμονίας, της δυσεντερίας των χοίρων (Τ. hyodysenteriae), της βακτηριακής εντερίτιδας και της λοιμώδους αρθρίτιδας. 
ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Το MICOSPECTONE ORAL SOL. για την πρόληψη και θεραπεία της Χ.Α.Ν. 4.3 Αντενδείξεις Ιστορικό ευαισθησίας σε ένα από τα δύο αντιβιοτικά ή στο συνδυασμό. Να μη χορηγείται σε ωοτόκες 
όρνιθες. Να μη χορηγείται σε κυοφορούσες χοιρομητέρες. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Καμία. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα 
Καμία. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα Καμία. 4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, 
γαστρεντερικές διαταραχές (έμετος, διάρροια). 4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία Να μη χορηγείται κατά την διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. 4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά 
προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης - Να μη χορηγείται το προϊόν ταυτόχρονα με μυοχαλαρωτικά. - Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις η λινκομυκίνη είναι ασύμβατη με την αμπικιλλίνη, τη βενζυλική πενικιλλίνη, 
την κολιστίνη, την καναμυκίνη και την ερυθρομυκίνη. - Η σπεκτινομυκίνη μπορεί να αντιδράσει με το λίθιο. 4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Xoρηγείται διαλυμένο στο νερό. Ορνίθια κρεοπαραγωγής: - ηλικία μέχρι 
3 εβδομάδων: 3 g/10 kg σ.β. για 3 ημέρες. - μετά την 3η εβδομάδα: 1 g/10 kg σ.β. για 3 ημέρες. Χοιρίδια: 0,3 g/10 kg σ.β. 4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι Απαραίτητα Δεν 
είναι γνωστά ειδικά αντίδοτα σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής Κρέας: (Χοιρίδια): 14 ημέρες. Κρέας: (ορνίθια κρεοπαραγωγής): 7 ημέρες. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική 
ομάδα: Αντιβακτηριδιακά για συστηματική χορήγηση, Μακρολίδια, Λινκοσαμίδες και στρεπτογραμμίνες, Λινκοσαμίδες. Κωδικός ATCvet: J01FF52. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Το MICOSPECTONE είναι συνδυασμός 
λινκομυκίνης (αντιβιοτικό της ομάδας λινκοσαμίδης) και σπεκτινομυκίνης (μία αμινοκυκλιτόλη). Και οι δύο δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πρωτεϊνική σύνθεση, η λινκομυκίνη μέσω του δεσμού με την ριβοσωμιακή 
υπομονάδα 50S και η σπεκτινομυκίνη με την ριβοσομιακή υπομονάδα 30S. Για ότι αφορά την φαρμακολογική δράση, το φάσμα δράσης της λινκομυκίνης περιλαμβάνει κυρίως θετικούς κατά Gram μικροοργανισμούς και 
Μυκοπλάσματα. Το φάσμα της σπεκτινομυκίνης είναι ευρύτερο από εκείνο της λινκομυκίνης και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των κατά Gram αρνητικών μικροοργανισμών όπως επίσης μερικούς κατά Gram θετικούς. 
Ο συνδυασμός αυτών των δύο δραστικών ουσιών, χαρακτηρίζεται από έντονη συνεργική δράση κατά πολλών παθογόνων βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων Μυκοπλασμάτων. 5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία ______. 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Lactose q.s. 100 g. 6.2 Ασυμβατότητες Καμία. 6.3 Διάρκεια ζωής 4 έτη. Το παρασκευαζόμενο διάλυμα, με την υδατοδιαλυτή σκόνη στο πόσιμο νερό, παραμένει 
σταθερό για 24 ώρες, σε θερμοκρασία δωματίου και προστατευμένο από το φως. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, προστατευμένο από το φως. 6.5 Φύση 
και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας Φάκελλοι σε στρώματα πολυεστέρα, αλουμινίου, πολυαιθυλενίου, κλειόμενοι δια θερμοσυγκολλήσεως 10 g. Βάζα από πολυπροπυλένιο σφραγισμένα με δακτύλιο αλουμινίου και 
κλεισμένα με πώμα ασφαλείας 250 g και 3 kg. 6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, 
αν υπάρχουν Να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από το περιεχόμενο, τους περιέκτες και τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia 
(Bologna), Italy. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 25875/7-5-2004. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: _____. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ _____. 11. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ Δεν ισχύει. 12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.


