
ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
 

ANTISEDAN 5 mg/ml Ενέσιµο διάλυµα 
 
 
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των 
παρτίδων 
 
Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Φινλανδία 
 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
ANTISEDAN 5 mg/ml Ενέσιµο διάλυµα 
 
 
3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
Κάθε 1 ml του προϊόντος περιέχει: 
 
∆ραστική ουσία: 
Αtipamezole hydrochloride            5mg 
  
 
4. ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 
Το Antisedan ενδείκνυται για την αναστροφή της καταστολής και της αναλγησίας που 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση της µεδετοµιδίνης ή της δεξµεδετοµιδίνης στον σκύλο και στη γάτα, 
και για την αναστολή των άλλων επιδράσεων της µεδετοµιδίνης ή της δεξµεδετοµιδίνης, όπως 
εκείνων στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστηµα. 
 
 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Καµία. 
 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 
Οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Έχουν αναφερθεί έµετος ή υπερβολική 
σιελόρροια, λαχάνιασµα, και αφόδευση, αλλά αυτά τα συµπτώµατα είναι πολύ σπάνια. Ταχέως 
παροδική υπερκινητικότητα και ταχυκαρδία µπορεί να παρατηρηθούν σε κάποια ζώα. 
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο 
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
 
7. ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ 



 
Σκύλοι και γάτες. 
 
 
8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Συνιστάται χορήγηση µέσω της ενδοµυϊκής οδού. Μπορεί να επαναλαµβάνεται η χορήγηση του 
φαρµάκου όταν απαιτείται. Η ατιπαµεζόλη χορηγείται 15 έως 60 λεπτά µετά τη µεδετοµιδίνη ή 
δεξµεδετοµιδίνη. Το ζώο επιστρέφει στη φυσιολογική κατάσταση εντός 5 έως 10 λεπτών. 
 
Στον σκύλο, η δόση του Antisedan υπολογιζόµενη σε χιλιοστόλιτρα είναι ίδια µε εκείνη του 
Domitor ή Dexdomitor 0,5 mg/ml. Η δόση του Antisedan σε χιλιοστόλιτρα είναι το ένα πέµπτο 
(1/5) του όγκου δόσης του Dexdomitor 0,1 mg/ml. Υπολογιζόµενη σε µικρογραµµάρια, η δόση 
του Antisedan είναι 5 φορές µεγαλύτερη από εκείνη του Domitor και 10 φορές µεγαλύτερη από 
εκείνη του Dexdomitor 0,5 mg/ml και του Dexdomitor 0,1 mg/ml. 
 
Στη γάτα, η δόση του Antisedan σε χιλιοστόλιτρα είναι το ήµισυ της δόσης του Domitor ή του 
Dexdomitor 0,5 mg/ml και το ένα δέκατο (1/10) της δόσης του Dexdomitor 0,1 mg/ml. 
Υπολογιζόµενη σε µικρογραµµάρια η δόση του Antisedan είναι 2,5 φορές µεγαλύτερη από 
εκείνη του Domitor και 5 φορές µεγαλύτερη από εκείνη του Dexdomitor 0,5 mg/ml και του 
Dexdomitor 0,1 mg/ml. 
 
Παραδείγµατα δοσολογιών: 
 
Σκύλοι: 
 
∆οσολογία 

Domitor  

 

∆οσολογία 

Dexdomitor 

0,5 mg/ml  

∆οσολογία 

Dexdomitor 

0,1 mg/ml  

∆οσολογία 

Antisedan  

1000 mcg/m2 

40 mcg/kg 

500 mcg/m2 

20 mcg/kg 

500 mcg/m2 

20 mcg/kg 

5000 mcg/m2 

200 mcg/kg 

 

=0,4 ml/10 kg 

 

=0,4 ml/10 kg 

 

=2,0 ml/10 kg 

 

=0,4 ml/10 kg 

 
Γάτες: 
 
∆οσολογία 

Domitor  

 

∆οσολογία 

Dexdomitor 

0,5 mg/ml  

∆οσολογία 

Dexdomitor 

0,1 mg/ml  

∆οσολογία 

Antisedan  

 

80 mcg/kg 

  

40 mcg/kg 

 

40 mcg/kg 

 

200 mcg/kg 

 

=0,4 ml/5 kg 

 

=0,4 ml/5 kg 

 

=1,0 ml/3 kg * 

 

 

 

=0,2ml/5 kg 

=0,1 ml/3 kg  



 
* Για γάτες που ζυγίζουν πάνω από 3 kg, συνιστάται το Dexdomitor 0,5 mg/ml. 
 
Επιπλέον, το Antisedan µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναστροφή όταν το ζώο έχει υποβληθεί 
σε καταστολή µε συνδυασµό κεταµίνης και Domitor ή Dexdomitor. Η δοσολογία του Antisedan 
στην περίπτωση αυτή είναι ίδια µε εκείνη που χρησιµοποιείται για την ανάνηψη µετά από 
εφάπαξ χορήγηση του Domitor ή του Dexdomitor. Ωστόσο, το Antisedan δεν πρέπει να 
χορηγείται πριν από 30 έως 40 λεπτά µετά τη χορήγηση κεταµίνης. 
 
 
 
9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Φυλάσσετε σε θερµοκρασία µικρότερη των 25ο C προστατευµένο από το φως. 
 
∆ιάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα του περιέκτη: 28 ηµέρες. 
 
 
12. ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 
Η επαφή µε το δέρµα ή τους βλεννογόνους πρέπει να αποφεύγεται. Εάν παρουσιαστεί µόλυνση, 
η επιφάνεια του δέρµατος ή του βλεννογόνου πρέπει αµέσως να ξεπλένεται µε νερό. 
 
Καθώς η χρήση του Antisedan κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν έχει 
τεκµηριωθεί επαρκώς, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε έγκυα ή θηλάζοντα ζώα. 
 
 
13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
Κάθε µη χρησιµοποιηθέν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ή µη χρησιµοποιηθέντα υπολείµµατά 
του πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.   
 
 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι µη ειδικοί διεγέρτες του κεντρικού νευρικού συστήµατος ενισχύουν την επαγόµενη από την 
ατιπαµεζόλη επίδραση ανάνηψης.   
 



Η υπερδοσολογία εκδηλώνεται ως αναστρέψιµη υπερκινητικότητα και ταχυκαρδία. Αυτά τα 
συµπτώµατα είναι συνήθως ήπια και αυτοπεριορίζονται εντός µιας µε δύο ωρών και συνεπώς 
δεν απαιτείται συνήθως θεραπεία. Στις γάτες η υπερδιέγερση αντιµετωπίζεται µε τον 
περιορισµό της έκθεσης του ζώου στα εξωτερικά ερεθίσµατα. 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Το προϊόν χορηγείται µε «ειδική συνταγή ναρκωτικών». 
 
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆Ε ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
Να φυλάσσεται µακριά από τα παιδιά. 
 
Αριθµός αδείας κυκλοφορίας: 34467/3-10-2013 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, 
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας 
 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε 
335 Μεσογείων 
15231, Χαλάνδρι 
Αττική-Ελλάς 
Τηλ.: 2130065000 


