
σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο 
εναιώρημα για σκύλους

Moxidectin

3,4 mg/ml

®

“προστασία ακριβείας” 
στα χέρια του Κτηνιάτρου

F1
54

/E
/h

    
    

    
 FO

R 
VE

TE
RI

NA
RI

AN
S

σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για σκύλους Moxidectin

3,4 mg/ml

®

1) Από το φάκελο έγκρισης
2) Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος (SPC)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFILARIA SR 3,4 mg/ml σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γραμμάριο σκόνης (μικροσφαιρίδια) περιέχει: Δραστικό συστατικό: Moxidectin 100 mg Έκδοχα, q.s. Κάθε ml διαλύτη περιέχει: Έκδοχα: Methyl parahy-
droxybenzoate (E218) 1,89 mg Propyl parahydroxybenzoate 0,22 mg Κάθε ml του ανασυσταθέντος εναιωρήματος περιέχει: Δραστικό συστατικό: Moxidectin 3,4 mg Έκδοχα: Methyl parahydroxybenzoate (E218) 1,82 mg Propyl parahydroxybenzoate 0,21 mg Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα. Σκόνη 
(μικροσφαιρίδια): λευκά ως ωχρά κίτρινα μικροσφαιρίδια ελεύθερης ροής Διαλύτης: διαυγές ως ελαφρώς αδιαφανές, άχρωμο ως ωχρό κίτρινο διάλυμα. Εναιώρημα μετά από ανασύσταση: ομογενές εναιώρημα χωρίς συσσωματώματα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων Σκύλοι. 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων Για την πρόληψη της διροφιλαρίωσης (L3 και L4 προνύμφες 
της Dirofilaria immittis). Για την πρόληψη των δερματικών αλλοιώσεων και της δερματίτιδας που προκαλείται από τη Dirofilaria repens (προνύμφες L3). Για τη θεραπεία παρασιτώσεων από προνύμφες ή ενήλικες μορφές των Ancylostoma caninum και Uncinaria stenocephala που είναι παρόντα κατά την διάρκεια της θεραπείας. Όταν χορηγείται εντός 1 μήνα από την έναρξη της δραστηριότητας 
του ενδιάμεσου ξενιστή (κουνούπια), το προϊόν έχει επιδείξει συνεχή αποτελεσματικότητα για όλη τη διάρκεια της εποχής με κίνδυνο μόλυνσης από τη διροφιλαρίωση που προκαλείται από τη D. immittis και τις δερματικές αλλοιώσεις από τη D. repens στην Ευρώπη. Αντίστοιχη μακροχρόνια δράση κατά των παρασίτων Ancylostomum caninum και Uncinaria stenocephala δεν έχει αποδειχθεί. 4.3 
Αντενδείξεις Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 12 εβδομάδων. Να μην χορηγείται ενδοφλέβια. Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή των παρακάτω χειρισμών, οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας στα ανθελμινθικά και μπορεί να οδηγήσουν σε αναποτελεσματική θεραπεία. - Ιδιαίτερα συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών προϊόντων της ίδιας κατηγορίας, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. - Χορήγηση μικρότερης από την κανονική δόσης, η οποία μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη εκτίμηση του σωματικού βάρους των ζώων, σε εσφαλμένη χορήγηση του 
φαρμακευτικού προϊόντος ή σε λανθασμένη ρύθμιση της συσκευής χορήγησης (εφόσον χρησιμοποιείται). Κλινικά περιστατικά ύποπτα για ανθεκτικότητα στα ανθελμινθικά πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές. Εφόσον τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών υποδηλώνουν ανθεκτικότητα σε κάποιο ανθελμινθικό, πρέπει να χρησιμοποιείται ανθελμινθικό 
προϊόν διαφορετικής φαρμακολογικής ομάδας και με διαφορετικό τρόπο δράσης κατά των παρασίτων. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα Το προϊόν πρέπει να χορηγείται μόνο σε ελεγμένους σκύλους, οι οποίοι βρέθηκαν αρνητικοί σε εξέταση για 
διροφιλαρίωση. Πριν από την έναρξη της προφυλακτικής αγωγής με το προϊόν, οι μολυσμένοι σκύλοι πρέπει να υπόκεινται σε αγωγή για να απομακρύνονται ενήλικοι σκώληκες και μικροφιλάριες. Οι αγωγές αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη του κτηνιάτρου. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που 
πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα Η μοξιδεκτίνη και οι εστέρες παραϋδροξυβενζοϊκού οξέος μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη μοξιδεκτίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα θα πρέπει να αποφεύγουν την 
επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τους οφθαλμούς. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά από τη χρήση. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής στο δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το προϊόν έρθει τυχαία σε επαφή με τα μάτια, θα πρέπει να ξεπλύνετε 
καλά με άφθονο νερό. Να δίνετε προσοχή για να αποφύγετε τυχόν αυτοένεση. Στην περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε το φύλλο οδηγιών ή την ετικέτα στον ιατρό. Οδηγίες προς τον ιατρό σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης: χορηγήστε συμπτωματική αγωγή. 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να προκληθεί άλγος σύντομης διάρκειας στο σημείο της έγχυσης ή μία ελαφρώς ήπια τοπική αντίδραση (διόγκωση) για 2- 3 εβδομάδες. Κοκκιωματώδεις αλλοιώσεις, συνήθως σαφώς περιγεγραμμένες και μικρών 
διαστάσεων, εντοπίστηκαν συχνά σε ζώα που χορηγήθηκε αγωγή στη συνιστώμενη δόση. Η κατά μέσον όρο σοβαρότητα των αλλοιώσεων καταγράφηκε ως «μέτρια». Σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν τοπικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (π.χ. στο πρόσωπο, στους βλεννογόνους, 
στα πόδια, στους όρχεις, στα βλέφαρα, στα χείλη) ή γενικευμένο αγγειοοίδημα, κνίδωση, κνησμός ή αναφυλαξία. Σπανίως αναφέρθηκαν διάρροια, έμετοι, παροδική αταξία, τρόμος ή λήθαργος. Το προϊόν έχει αποδειχθεί πολύ ασφαλές για είδη που είναι ευαίσθητα στις ιβερμεκτίνες και σε ζώα που 
διαγνώστηκαν θετικά στη διροφιλαρίωση. 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) 4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την 
ωοτοκία Η ασφάλεια της ενέσιμης μοξιδεκτίνης έχει αποδειχθεί σε έγκυες σκύλες. 4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Η δράση των αγωνιστών GABA αυξάνονται από τη μοξιδεκτίνη. 4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Να χορηγείται υποδόρια στην 
δοσολογία 0,17 mg μοξιδεκτίνη/kg σ.β. εφάπαξ, που ισοδυναμεί με 0,05 ml/kg σ.β. του τελικού εναιωρήματος μετά από ανασύσταση. Για αναπτυσσόμενους σκύλους ηλικίας μεταξύ 12 εβδομάδων και 9 μηνών, συνιστάται να χορηγείτε την πλήρη δόση του ανασυσταθέντος προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψιν 
το σωματικό βάρος κατά τη στιγμή της αγωγής. Να μην κάνετε υπερδοσολόγηση εκτιμώντας το τελικό βάρος του ζώου. Λόγω της ταχείας μεταβολής του σωματικού βάρους, που αναμένεται σε κυνάρια ηλικίας 12 εβδομάδων, πιθανόν να απαιτείται μία επιπλέον χορήγηση για πλήρη αποτελεσματικότητα. 
Το προϊόν πρέπει να χορηγείται με βάση την εκτίμηση του κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Το πρόγραμμα αγωγής θα πρέπει να βασίζεται σε διάγνωση από κτηνίατρο και σε τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα. Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την ακριβή δοσολόγηση:
Εάν το προϊόν χορηγείται ως αντικατάσταση άλλου σκευάσματος μηνιαίας πρόληψης, η δόση πρέπει να χορηγηθεί εντός ενός μηνός από την τελευταία χορήγηση. Οδηγίες για την προετοιμασία και τη χορήγηση του προϊόντος: 1. Αναρροφάτε το περιεχόμενο από το φιαλίδιο του διαλύτη. Μην χρησιμοποιείτε άλλο διαλύτη. 2. Μεταφέρετε αργά όλο το υγρό ανασύστασης στο φιαλίδιο με τη σκόνη που 
περιέχει τα μικροσφαιρίδια μοξιδεκτίνης. Για να διευκολύνετε την διαδικασία μεταφοράς προτείνεται να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα που περιέχεται στη συσκευή. Όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης ο προσαρμογέας μπορεί να παραμείνει στο φιαλίδιο με το έτοιμο εναιώρημα και επίσης να χρησιμοποιηθεί  σε επόμενες αναρροφήσεις για χορήγηση. 3. Μετά από την προσθήκη του υγρού για 
ανασύσταση στο φιαλίδιο με τα μικροσφαιρίδια, ανακινείστε καλά ώσπου όλα τα μικροσφαιρίδια να διαλυθούν. 4. Αφήστε το εναιώρημα για 10 λεπτά ή μέχρι να διαλυθούν οι μεγάλες φυσαλίδες. 5. Μεταφέρετε την κατάλληλη δόση σε σύριγγα και χορηγήστε τη στο ζώο το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση μεγάλης αναμονής μέχρι την χορήγηση, το προϊόν μπορεί να διαχωριστεί. Στις περιπτώσεις 
αυτές προτείνεται να περιστρέφετε τη σύριγγα απαλά για να ανακινήσετε το προϊόν. 6. Πριν από κάθε αγωγή, το φιαλίδιο που περιέχει το έτοιμο εναιώρημα θα πρέπει να ανακινείται ώστε να γίνει εκ νέου διάλυση των αιωρούμενων μικροσφαιριδίων. 7. Να χρησιμοποιείτε πάντα σύριγγες κατάλληλης διαμέτρου και μήκους ανάλογα με το μέγεθος του ζώου. Προτείνουμε τη χρήση σύριγγας 20G για 
ζώα που έχουν βάρος λιγότερο από 20 kg και 18G για ζώα μεγαλύτερου βάρους. 8. Όσον αφορά την ημερομηνία λήξης, γράψτε την ημερομηνία της ανασύστασης του προϊόντος στον κατάλληλο χώρο στο κουτί και στην ετικέτα. Η φιάλη με το έτοιμο εναιώρημα μπορεί να τρυπηθεί έως 34 φορές. Οι σύριγγες και οι βελόνες που παρέχονται με το φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνο για την παρασκευή του ανασυσταθέντος εναιωρήματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση του ανασυσταθέντος εναιωρήματος στα ζώα. 4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα Στην πλειονότητα των ζώων που χορηγήθηκε αγωγή με δοσολογία ίση ή μεγαλύτερη των 0,5 mg/kg σ.β. (τριπλάσια ή περισσότερο από αυτήν) 
παρατηρήθηκαν κοκκιωματώδεις αλλοιώσεις με ήπια σοβαρότητα. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής Δεν εφαρμόζεται. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Αντιπαρασιτικά προϊόντα, Εντομοκτόνα και απωθητικά, Ενδο-εξωπαρασιτοκτόνα, Μακροκυκλικές λακτόνες, Μιλμπεμυκίνες. Κωδικός ATCvet : QP54AB02 5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Η μοξιδεκτίνη είναι παρασιτοκτόνος 
ουσία δραστική κατά ενός ευρέος φάσματος ενδοπαρασίτων και εξωπαρασίτων και είναι δεύτερης γενιάς μακροκυκλική λακτόνη της οικογένειας των μιλμπεμυκινών. Ο κύριος τρόπος δράσης της είναι η αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης για τα ιόντα χλωρίου στις μετασυναπτικές συνδέσεις και η πρόκληση μη αναστρέψιμης παύσης. Αυτό προκαλεί χαλαρή παράλυση και 
τελικά το θάνατο του παρασίτου που εκτίθεται στη δραστική ουσία. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία ότι η μοξιδεκτίνη έχει κάποια διαφορετική δράση στα όργανα ή τους ιστούς των θηλαστικών. Η μοξιδεκτίνη σε δόση 0,17 mg ανά kg σωματικού βάρους, είναι αποτελεσματική στην πρόληψη της μόλυνσης από μεταναστεύουσες προνύμφες της D. immittis. Κανένα αποτέλεσμα δεν έχει παρατηρηθεί 
κατά των ενηλίκων παρασίτων όταν γίνεται χορήγηση στη συνιστώμενη δόση. Η μοξιδεκτίνη είναι επίσης δραστική έναντι κάποιων γαστρεντερικών νηματωδών παρασίτων που ανευρίσκονται στο σκύλο. 5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία Η μοξιδεκτίνη είναι εξαιρετικά λιπόφιλο σύμπλοκο με κατάλοιπα που ανευρίσκονται κυρίως στο λίπος σε σύγκριση με άλλους ιστούς. Ύστερα από τη χορήγηση του 
προϊόντος, η μοξιδεκτίνη απορροφάται από το σημείο του ενοφθαλμισμού και υπόκειται περιορισμένη βιομετατροπή μέσω της υδροξυλίωσης. Η υδροξυλίωση πιστεύεται πως λαμβάνει χώρα στο ήπαρ. Η μοναδική σημαντική οδός απέκκρισης είναι μέσω των κοπράνων. Προσδιορίστηκαν οι τιμές της συγκέντρωσης στο αίμα σκύλου ύστερα από τη χορήγηση του προϊόντος. Τα επίπεδα μοξιδεκτίνης 
στον ορό αίματος είναι δοσοεξαρτώμενα. Η μέγιστη συγκέντρωση καταγράφηκε 10 ημέρες μετά από τη θεραπεία. Η μέγιστη τιμή 4,13 ng/ml μειωνόταν διαρκώς στη διάρκεια της μελέτης (180 ημέρες). Η τελευταία ημέρα ανίχνευσης μετρήσιμων συγκεντρώσεων ήταν η 165η. 5.3 Περιβαλλοντικές ιδιότητες Η μοξιδεκτίνη πληροί τα κριτήρια για τις (άκρως) ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές 
(ΑΒΤ) ουσίες. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Σκόνη (μικροσφαιρίδια): Cholesterol Carnauba wax (E903) Hydrogenated palm oil Glyceryl tristearate Διαλύτης: Methyl parahydroxybenzoate (E218) Propyl parahydroxybenzoate Sodium chloride Hypromellose 2910 (E464) Hydrochloric acid, dilute (για ρύθμιση του pH) 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 την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 3 μήνες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη για να το προστατεύετε από το φως. Μετά από την ανασύσταση φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας Σκόνη (μικροσφαιρίδια): γυάλινο φιαλίδιο 20 ml Type II που περιέχει 592 mg μικροσφαιριδίων (ισοδυναμεί με 59,2 mg μοξιδεκτίνη), σφραγισμένο με ελαστικό πώμα χλωροβουτυλίου type I και 
καπάκι αλουμινίου. Διαλύτης: άχρωμο γυάλινο φιαλίδιο 20 ml Type II που περιέχει 17 ml διαλύτη, σφραγισμένο με ελαστικό πώμα χλωροβουτυλίου Type I και καπάκι αλουμινίου. Σκόνη (μικροσφαιρίδια): γυάλινο φιαλίδιο 6 ml Type I που περιέχει 197.3 mg μικροσφαιριδίων (ισοδυναμεί με 19.73 mg μοξιδεκτίνη), σφραγισμένο με ελαστικό πώμα χλωροβουτυλίου type I και καπάκι αλουμινίου. Διαλύτης: 
άχρωμο γυάλινο φιαλίδιο 6 ml Type I που περιέχει 5.67 ml διαλύτη, σφραγισμένο με ελαστικό πώμα χλωροβουτυλίου Type I και καπάκι αλουμινίου. Μεγέθη συσκευασίας: Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο με σκόνη των 592 mg, 1 φιαλίδιο με διαλύτη των 17 ml και 1 προσαρμογέας Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο με σκόνη των 592 mg, 1 φιαλίδιο με διαλύτη των 17 ml και 1 προσαρμογέας, 1 σύριγγα των 20 ml 
και 1 βελόνα Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο με σκόνη των 197,3 mg, 1 φιαλίδιο με διαλύτη των 5,67 ml και 1 προσαρμογέας Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο με σκόνη των 197,3 mg, 1 φιαλίδιο με διαλύτη των 5,67 ml και 1 προσαρμογέας, 1 σύριγγα των 10 ml και 1 βελόνα. 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. Το προϊόν δεν πρέπει να εισέρχεται στον υδροφόρο ορίζοντα καθώς αυτό ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για τους ιχθείς και άλλους υδρόβιους οργανισμούς. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FATRO S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (Bologna), Italy. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 152030/05-12-2019 Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο με σκόνη των 592 mg, 1 φιαλίδιο με διαλύτη των 17 ml και 1 προσαρμογέας Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο με σκόνη των 592 mg, 1 φιαλίδιο με διαλύτη των 17 ml, 1 προσαρμογέας, 1 σύριγγα και 1 βελόνα Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο με 
σκόνη των 197,3 mg, 1 φιαλίδιο με διαλύτη των 5,67 ml και 1 προσαρμογέας Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο με σκόνη των 197,3 mg, 1 φιαλίδιο με διαλύτη των 5,67 ml, 1 προσαρμογέας, 1 σύριγγα και 1 βελόνα 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία 1ης έγκρισης: 05.12.2019 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ … ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Χορηγείται μόνο με κτηνιατρική συνταγή. 



Στο ενέσιμο εναιώρημα Afilaria® SR

η μοξιδεκτίνη περιέχεται σε μικροσφαιρίδια 

λιπιδίων που εξασφαλίζουν την άψογη 

συντήρηση της δραστικής ουσίας και επιτρέπουν 

την σταδιακή της απευθέρωση σε βάθος χρόνου. 

Τα μικροσφαιρίδια λιπιδίων του Afilaria® SR είναι 

βασισμένα σε ασφαλή, διεθνώς πατενταρισμένη 

φαρμακευτική τεχνολογία της FATRO: 

Patent  WO 2017/045966

Το Afilaria® SR έχει αποδειχθεί 
ότι είναι ασφαλές για χρήση 
σε όλες τις φυλές σκύλων, σε 
κουτάβια ηλικίας άνω των 
12 εβδομάδων και σε έγκυες 
σκύλες.(2)

Η αγωγή προφύλαξης με το 
Afilaria® SR εξασφαλίζει τη 
σταθερή προστασία για ολόκληρη 
την περίοδο κινδύνου για την 
διροφιλαρίωση από τη D.immittis 
και τις δερματικές αλλοιώσεις από 
τη D. repens.(2)

Με το Afilaria® SR μπορεί επιπλέον 
να γίνει έλεγος των παρασιτώσεων 
από προνύμφες ή ενήλικες μορφές 
των A. caninum και U. stenocephala 
που είναι παρόντα κατά την 
διάρκεια της θεραπείας.(2)

Moxidectin

3,4 mg/ml

®

Η πρωτότυπη τεχνολογία 
μικροσφαιριδίων του Afilaria® SR

Υψηλός δείκτης 
ασφάλειας

συσκευασίες, ίδια συγκέντρωση

Ενδείξεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ:
• 1 φιαλίδιο με σκόνη των 197,3 mg + 1 φιαλίδιο με διαλύτη των 5,67 ml + προσαρμογέας + σύριγγα + βελόνα
• 1 φιαλίδιο με σκόνη των 592 mg + 1 φιαλίδιο με διαλύτη των 17 ml + προσαρμογέας + σύριγγα + βελόνα

Όλες οι συσκευασίες είναι πλήρεις:

2
3 μήνες διάρκεια ζωής μετά το 
πρώτο άνοιγμα της συσκευασίας

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Βάρος του σκύλου 
(kg)

1
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

Δόση
(ml)
0,05
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
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ΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για σκύλους


