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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
Ladoxyn 

500 mg/g υπό µορφή κόκκων για πόσιµο διάλυµα για χοίρους, ορνίθια και ινδόρνιθες 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΧΟΥ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΤΙ∆Α, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest, Ottó u. 14., Hungary 
 
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση παρτίδων: 
Lavet Pharmaceuticals Ltd., 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 6., Hungary 
 
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι 
Αττική 
Tηλ: +30 213 006 5000 
 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Ladoxyn 500mg/g υπό µορφή κόκκων για πόσιµο διάλυµα για χοίρους, ορνίθια και  
ινδόρνιθες. 
 
∆οξυκυκλίνη (ως hyclate) 
 
 
3. ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
 
Κίτρινοι κόκκοι υψηλής ρευστότητας. 
 
∆ραστική Ουσία:     ∆οξυκυκλίνη  500,0 mg 
(ισοδύναµο µε ∆οξυκυκλίνη υκλάτης 580,0 mg) 
 
 
4. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Χοίροι: για τη θεραπεία αναπνευστικών λοιµώξεων οφειλόµενων σε Mycoplasma 
hyopneumoniae και Pasteurella multocida ευαίσθητων στην δοξυκυκλίνη. 
Ορνίθια και  ινδόρνιθες: για τη θεραπεία αναπνευστικών λοιµώξεων  οφειλόµενων σε 
Mycoplasma gallisepticum ευαίσθητο στη δοξυκυκλίνη. 
 
 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Να µην χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο 
από τα έκδοχα. 
Να µην χρησιµοποιείται όταν στην εκτροφή/σµήνος    διαπιστώνεται ανθεκτικότητα στις 
τετρακυκλίνες, λόγω της πιθανότητας διασταυρούµενης ανθεκτικότητας. 
Να µην χρησιµοποιείται σε ζώα µε ηπατική δυσλειτουργία   
 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 



 

 
2 

Όπως ισχύει για όλες τις τετρακυκλίνες, σε σπάνιες περιπτώσεις µπορούν να παρατηρηθούν 
αλλεργικές αντιδράσεις και φωτοευαισθησία.  Εφόσον υπάρχει υπόνοια ανεπιθύµητων 
αντιδράσεων, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται. Εάν παρατηρήσετε ανεπιθύµητες 
αντιδράσεις που δεν αναφέρονται σε αυτό το φύλλο, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον 
κτηνίατρό σας.  
 
 
7. ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ 
 
Χοίροι (παχυνόµενοι χοίροι µετά τον απογαλακτισµό),  ορνίθια (ορνίθια κρεοπαραγωγής, 
ορνίθια αναπαραγωγής) και  ινδόρνιθες (κρεοπαραγωγής, αναπαραγωγής). 
 
 
8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, Ο∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
 
∆οσολογία: 
Σε χοίρους και  ορνίθια 
20,0 mg δοξυκυκλίνης ανά kg σωµατικού βάρους ηµερησίως (ισοδύναµο προς 40,0 mg 
προϊόντος ανά kg σωµατικού βάρους) µέσα σε πόσιµο νερό επί 5 συνεχείς ηµέρες.  
Σε  ινδόρνιθες 
25,0 mg δοξυκυκλίνης ανά kg σωµατικού βάρους ηµερησίως (ισοδύναµο προς 50,0 mg 
προϊόντος ανά kg σωµατικού βάρους) µέσα σε πόσιµο νερό επί 5 συνεχείς ηµέρες. 
 
 
9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
 
Πρέπει να τηρείται η ακόλουθη δοσολογία: 
Σε χοίρους και  ορνίθια 
20,0 mg δοξυκυκλίνης ανά kg σωµατικού βάρους ηµερησίως (ισοδύναµο προς 40,0 mg 
προϊόντος ανά kg σωµατικού βάρους) µέσα σε πόσιµο νερό επί 5 συνεχείς ηµέρες.  
Σε  ινδόρνιθες 
25,0 mg δοξυκυκλίνης ανά kg σωµατικού βάρους ηµερησίως (ισοδύναµο προς 50,0 mg 
προϊόντος ανά kg σωµατικού βάρους) µέσα σε πόσιµο νερό επί 5 συνεχείς ηµέρες. 
Χορήγηση: 
Με βάση τη συνιστώµενη δόση, καθώς και τον αριθµό και το βάρος των προς θεραπεία ζώων, 
η ακριβής ηµερήσια ποσότητα του προϊόντος πρέπει να υπολογίζεται µε τη βοήθεια του 
ακόλουθου τύπου.  
 
… mg προϊόντος ανά 
kg σωµατικού 
βάρους ανά ηµέρα 

 
     x 

Μέσος όρος σωµατικού 
βάρους (kg) των προς 
θεραπεία ζώων. 

    … mg προϊόντος  
=  ανά λίτρο πόσιµου νερού. 

 
Μέσος όρος ηµερήσιας πρόσληψης νερού (λίτρο ανά ζώο) 
 
Για να διασφαλίσετε την ορθή δοσολογία, το σωµατικό βάρος πρέπει να προσδιορίζεται µε 
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια. 
Η πρόσληψη φαρµακούχου νερού εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των ζώων. 
Προκειµένου να επιτευχθεί η ορθή δοσολογία, πρέπει να ρυθµιστεί η συγκέντρωση  στο 
πόσιµο νερό. Συνιστάται η χρήση κατάλληλα βαθµονοµηµένου ζυγιστικού όταν 
χρησιµοποιούνται µέρος της συσκευασίας. Η ηµερήσια ποσότητα πρέπει να προστεθεί στο 
πόσιµο νερό  έτσι ώστε όλο το φάρµακο να καταναλωθεί εντός 24 ωρών. Το φαρµακούχο 
πόσιµο νερό πρέπει να παρασκευάζεται εκ νέου ανά 24 ώρες. Συνιστάται η προπαρασκευή 
ενός συγκεντρωµένου διαλύµατος – κατά προσέγγιση 100 gr ανά lt πόσιµου νερού –, το οποίο 
εν συνέχεια να αραιώνεται περαιτέρω βάσει των συνιστώµενων θεραπευτικών 
συγκεντρώσεων, εφόσον απαιτείται. Η µέγιστη διαλυτότητα του προϊόντος στο νερό είναι 72 
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g/λίτρο. Εναλλακτικά, το συγκεντρωµένο διάλυµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί  σε αναλογικό  
δοσοµετρητή νερού. 
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα προς θεραπεία ζώα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις του πόσιµου νερού.  Στο τέλος της θεραπείας, ο εξοπλισµός που πόσιµου 
νερού πρέπει να καθαρίζεται κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η πρόσληψη των 
υπολειµµάτων σε υποθεραπευτικές ποσότητες. 
Το φαρµακούχο νερό θα πρέπει να είναι η µόνη πηγή πόσιµου νερού κατά τη διάρκεια της 
θεραπευτικής περιόδου. Το φαρµακούχο νερό δεν θα πρέπει να παρασκευάζεται ή να 
αποθηκεύεται σε µεταλλικό περιέκτη και ούτε να χρησιµοποιείται σε εξοπλισµό που 
οξειδώνεται. Η διαλυτότητα του προϊόντος εξαρτάται από το pH και εποµένως το προϊόν θα 
καθιζάνει όταν αναµιγνύεται σε αλκαλικό διάλυµα. 
 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Χοίροι - κρέας και εδώδιµοι ιστοί χοίρων: 4 ηµέρες. 
Ορνίθια - κρέας και εδώδιµοι ιστοί: 5 ηµέρες. 
Ινδόρνιθες: κρέας και εδώδιµοι ιστοί: 12 ηµέρες. 
∆εν επιτρέπεται η χρήση κατά την ωοτοκία πουλερικών που παράγουν αυγά για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο. 
 
 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  
 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Να µην αποθηκεύεται σε χώρο µε θερµοκρασία άνω των 25°C. 
Αποθηκεύσατε στον αρχικό περιέκτη, τον οποίο θα κλείσετε καλά ώστε το προϊόν να 
προστατεύεται από την υγρασία. 
Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. 
∆ιάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα του περιέκτη: 3 µήνες 
∆ιάρκεια ζωής µετά την αραίωση η ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες: 24 ώρες. 
 
 
12. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Κατά τη µελέτη ανθεκτικότητας των ειδών στόχου, δεν εντοπίστηκε καµία ανεπιθύµητη 
ενέργεια, ακόµα και όταν χορηγήθηκε το πενταπλάσιο της θεραπευτικής  δόσης στο διπλάσιο 
της συνιστώµενης διάρκειας και στις δύο κατηγορίες ζώων.   
Εάν διαπιστωθούν τοξικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια ακραίας υπερδοσολογίας, η 
φαρµακευτική αγωγή θα πρέπει να διακοπεί και να χορηγηθεί η δέουσα συµπτωµατική 
θεραπεία εφόσον είναι αναγκαίο. 
Η πρόσληψη της φαρµακευτικής αγωγής από τα ζώα δύναται να µεταβάλλεται λόγω της 
ασθένειά τους. Σε περίπτωση ανεπαρκούς πρόσληψης πόσιµου νερού, τα ζώα θα πρέπει να 
λαµβάνουν την αγωγή παρεντερικά. 
 
Ακατάλληλη χρήση του προϊόντος µπορεί να αυξήσει την επικράτηση των βακτηρίων 
ανθεκτικών στις τετρακυκλίνες λόγω της πιθανότητας διασταυρούµενης ανθεκτικότητας. 
 
Λόγω της µεταβλητότητας (χρονικής, γεωγραφικής) της ευαισθησίας των βακτηρίων στην 
δοξυκυκλίνη, συνιστώνται η βακτηριολογική δειγµατοληψία και ο έλεγχος της ευαισθησίας 
των µικροοργανισµών σε νοσούντα ζώα της εκτροφής. 
∆ιαπιστώθηκε ένα υψηλό ποσοστό ανθεκτικότητας του E. coli, το οποίο αποµονώθηκε από 
κοτόπουλα, στις τετρακυκλίνες. Εποµένως το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται για τη 
θεραπεία λοιµώξεων προκαλούµενων από E. coli µόνον εφόσον προηγηθεί δοκιµασία 
ευαισθησίας. 
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Καθώς η εξάλειψη των παθογόνων µπορεί να µην επιτευχθεί, η φαρµακευτική αγωγή πρέπει 
να συνδυάζεται µε καλές πρακτικές διαχείρισης, π.χ. σωστή υγιεινή, επαρκής αερισµός, 
αποφυγή υπερπληθυσµού. 
 
Εργαστηριακές µελέτες σε αρουραίους και κουνέλια δεν προκάλεσαν τερατογενετικά, 
εµβρυοτοξικά ή µητροτοξικά φαινόµενα. 
∆εν έχει καθοριστεί η ασφάλεια του προϊόντος σε κυοφορούσες και γαλουχούσες 
χοιροµητέρες. ∆εν συνιστάται η χρήση του κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. 
Να µην χρησιµοποιείται σε πουλερικά κατά την ωοτοκία και στο διάστηµα των τεσσάρων (4) 
εβδοµάδων πριν από την έναρξη της περιόδου ωοτοκίας. 
Να µην χορηγείται παράλληλα µε ζωοτροφή εµπλουτισµένη   µε πολυσθενή κατιόντα, όπως 
Ca2+, Mg2+, Zn2+ και Fe3+, λόγω της πιθανότητας σχηµατισµού συµπλόκων  δοξυκυκλίνης. 
Μην χορηγείτε µαζί µε αντιόξινα, παρασκευάσµατα καολίνης και σιδήρου διότι οι 
τετρακυκλίνες είναι βακτηριοστατικά αντιµικροβιακά. Μην χορηγείτε το προϊόν µαζί µε 
βακτηριοστατικά αντιβιοτικά  όπως αυτά της β-λακτάµης. Συνιστάται να µεσολαβήσει το 
χρονικό διάστηµα 1-2 ωρών έως τη χορήγηση άλλων προϊόντων που περιέχουν πολυσθενή 
κατιόντα, επειδή αυτό θα  περιορίσει την απορρόφηση της τετρακυκλίνης. 
Η δοξυκυκλίνη ενισχύει τη δράση των αντιπηκτικών. 
H δοξυκυκλίνη είναι δυνατόν να σχηµατίσει αδιάλυτα σύµπλοκα µε δισθενή ιόντα, κυρίως 
σιδήρου ή ασβεστίου, ψευδαργύρου ή µαγνησίου. 
 
Προειδοποιήσεις για τον χρήστη 
Η απευθείας επαφή του προϊόντος µε το δέρµα, τα µάτια και τις βλεννογόνους µεµβράνες θα 
πρέπει να αποφεύγεται. 
Άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία στις τετρακυκλίνες θα πρέπει να αποφεύγουν την 
απευθείας επαφή µε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν. 
Φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά κατά την ανάµιξη και χορήγηση του διαλύµατος. 
Πλένετε το δέρµα µετά την παρασκευή. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετέ τα µε 
άφθονο νερό. Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε όταν χειρίζεστε το προϊόν. 
Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και επιδείξτε στον 
γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα. Φλεγµονή του προσώπου, των χειλιών ή 
αναπνευστική δυσχέρεια είναι τα σοβαρότερα σηµεία που χρήζουν επείγουσας ιατρικής 
φροντίδας. 
 
 
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 την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστηµα ή µαζί µε τα οικιακά 
απορρίµµατα. 
Ρωτήστε τον κτηνίατρό σας σχετικά µε τον τρόπο απόρριψης φαρµάκων  που δεν χρειάζονται 
πλέον. Τα µέτρα αυτά βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ  

Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
 
21-02-2014 
 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Μεγέθη συσκευασίας: 
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Περιέκτης πολυπροπυλενίου 100 g µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό σάκο από 
LDPE.   
Στρογγυλός περιέκτης πολυπροπυλενίου 1 kg µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό 
σάκο από LDPE.   
Τετράγωνος περιέκτης πολυπροπυλενίου 1 kg µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό 
σάκο από LDPE.   
Στρογγυλός περιέκτης πολυπροπυλενίου 5 kg µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό 
σάκο από LDPE.   
Τετράγωνος περιέκτης πολυπροπυλενίου 5 kg µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό 
σάκο από LDPE. 
Ενδέχεται να µη διανέµονται όλες οι συσκευασίες στην αγορά 
Για κάθε πληροφορία σχετικά µε αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 
να επικοινωνείτε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου αδείας κυκλοφορίας του 
προϊόντος. 
 
Όταν ο περιέκτης ανοίγεται για πρώτη φορά, πρέπει να χρησιµοποιηθεί η ένδειξη του χρόνου 
που αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών, ώστε να υπολογιστεί η ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει 
να πεταχτεί η υπόλοιπη ποσότητα προϊόντος µέσα στη συσκευασία. Αυτή η ηµεροµηνία απόρριψης 
πρέπει να γράφεται στο διάστηµα που παρέχεται ειδικά πάνω στην ετικέτα. 
 
 


