
 

 

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 
 

Linco-Sol 400 mg/g σκόνη για χρήση στο πόσιµο νερό για χοίρους και κοτόπουλα 
 

 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ/ΚΑΤΟΧΟΥ Α∆ΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 
 
Κάτοχος αδείας 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 
 
Tοπικός αντιπρόσωπος: 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι, Αττική 
Tηλ: +30 213 006 5000 
 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Linco-Sol 400 mg/g σκόνη για χρήση στο πόσιµο νερό για χοίρους και κοτόπουλα  
Λινκοµυκίνη (Lincomycin) (ως υδροχλωρικό άλας)  
 
 
3. ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Κάθε 1 γραµµάριο περιέχει: 
∆ραστική Ουσία:  
Λινκοµυκίνη (Lincomycin) (ως υδροχλωρικό άλας)  400 mg 
Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη. 
 
 
4. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Θεραπεία λοιµώξεων οφειλόµενων σε µυκόπλασµα και βακτήρια ευαίσθητα στη λινκοµυκίνη, όπως: 
Χοίροι: δυσεντερία χοίρων οφειλόµενη σε Brachyspira hyodysenteriae και ενζωοτική πνευµονία 
συνδεόµενη µε Mycoplasma hyopneumoniae (Μυκόπλασµα της Πνευµονίας). 
Κοτόπουλα: νεκρωτική εντερίτιδα οφειλόµενη σε Clostridium perfringens (κλωστηρίδιο το 
διαθλαστικό) 
 
 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

Να µην χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή στα έκδοχα. 
Να µην χρησιµοποιείται όταν διαπιστώνεται ανθεκτικότητα στις λινκοσαµίδες. 
Να µην χορηγείται σε άλογα, µηρυκαστικά, ινδικά χοιρίδια, χάµστερ, τσιντσιλά και κουνέλια. Η 
κατάποση από αυτά τα είδη µπορεί να έχει σοβαρά γαστρεντερικά αποτελέσµατα. 
 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Η λινκοµυκίνη ενδέχεται παροδικά να προκαλέσει παραγωγή µαλακών κοπράνων και/ή ήπια 
διόγκωση του πρωκτού κατά τις δύο πρώτες ηµέρες της αγωγής. Πολύ σπάνια  ορισµένοι χοίροι 
µπορεί να εµφανίσουν ερύθηµα δέρµατος και ελαφρό εκνευρισµό στη συµπεριφορά. Οι καταστάσεις 



 

 

αυτές συνήθως αποκαθίστανται από µόνες τους εντός 5-8 ηµερών χωρίς να διακοπεί η θεραπεία 
λινκοµυκίνης. 
Αν παρατηρήσετε σοβαρά αποτελέσµατα ή άλλα αποτελέσµατα που δεν αναφέρονται σε αυτό το 
φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον κτηνίατρο. 
 
 
7. ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ 
 
Χοίροι και ορνίθια κρεοπαραγωγής  
 
 
8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, Ο∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Να χορηγείται από του στόµατος στο πόσιµο νερό. 
 
∆οσολογία:  
Χοίροι: 
∆υσεντερία χοίρων: η ηµερήσια δόση είναι 10 mg λινκοµυκίνης ανά kg σωµατικού βάρους επί 10 
ηµέρες “ή τουλάχιστον 5 ηµέρες µετά την εξαφάνιση των κλινικών συµπτωµάτων”. 
Ενζωοτική πνευµονία: 10 mg λινκοµυκίνης ανά  kg σωµατικού βάρους επί 21 ηµέρες. 
 
Κοτόπουλα (ορνίθια κρεοπαραγωγής) 
Νεκρωτική εντερίτιδα προκαλούµενη από Clostridium perfringens (Κλωστηρίδιο διαθλαστικό): η 
ηµερήσια δόση είναι 5 mg λινκοµυκίνης ανά kg σωµατικού βάρους επί 7 ηµέρες. 
 
 
9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χοίροι: 
Το προϊόν πρέπει να χορηγείται σε συνεχή βάση στο πόσιµο νερό. Στους χοίρους, η χορήγηση  33 mg 
λινκοµυκίνης  ανά λίτρο όλου του πόσιµου νερού επιτυγχάνεται διαλύοντας 100 g προϊόντος σε 1200 
λίτρα νερού. Όταν χρησιµοποιείτε  διανεµητή νερού, παρασκευάστε ένα διάλυµα παρακαταθήκης 
διαλύοντας 100 g προϊόντος σε 12 λίτρα νερού. Ρυθµίστε τον διανεµητή ώστε να παρέχει 10 ml 
διαλύµατος παρακαταθήκης ανά λίτρο πόσιµου νερού. 
 
Κοτόπουλα  (ορνίθια κρεοπαραγωγής): 
Η συγκέντρωση που πρέπει να χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από το βάρος του σώµατος  και την 
κατανάλωση νερού από τα ζώα και µπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 
 
.....mg προϊόντος 
ανά kg σωµατικού βάρους ανά ηµέρα    
 

 
x 

Μέσος όρος  
σωµατικού βάρους 
(kg) κοτόπουλων 

 
=....mg προϊόντος ανά lt 
πόσιµου νερού 

 
Μέσος όρος ηµερήσιας πρόσληψης νερού (lt /ζώο) 
 
Για να διασφαλιστεί η ορθή δοσολογία, το σωµατικό βάρος πρέπει να προσδιοριστεί µε όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια. Η πρόσληψη φαρµακούχου νερού εξαρτάται από τις κλινικές παθήσεις 
των ζώων. Για την επίτευξη της ορθής δοσολογίας, πρέπει να ρυθµιστεί η συγκέντρωση λινκοµυκίνης 
στο πόσιµο νερό. 
Το φαρµακούχο νερό θα πρέπει να είναι η µόνη πηγή πόσιµου νερού κατά τη διάρκεια της 
θεραπευτικής περιόδου. Το φαρµακούχο νερό θα πρέπει να ανανεώνεται ανά 24 ώρες. 
 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Χοίροι - κρέας και εδώδιµοι ιστοί χοίρων: 0 ηµέρες. 
Ορνίθια κρεοπαραγωγής - κρέας και εδώδιµοι ιστοί: 5 ηµέρες. 



 

 

∆εν επιτρέπεται η χρήση κατά την ωοτοκία πουλερικών που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο. 
 
 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Να µην αποθηκεύεται σε χώρο µε θερµοκρασία άνω των 25°C. 
Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη, ο οποίος θα πρέπει να κλείνει καλά ώστε το προϊόν να 
προστατεύεται από την υγρασία. 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Να µην χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. 
∆ιάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα του περιέκτη: 3 µήνες 
∆ιάρκεια ζωής µετά την αραίωση ή  ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες: 24 ώρες. 
 
 
12. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση στα ζώα 
Η πρόσληψη φαρµακούχου πόσιµου νερού ενδέχεται να επηρεαστεί από την σοβαρότητα της 
ασθένειας. Σε περίπτωση ανεπαρκούς πρόσληψης νερού, τα ζώα πρέπει να λαµβάνουν την  αγωγή 
παρεντερικά. 
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να υπόκειται σε δοκιµές ευαισθησίας και στην αντιµικροβιακή 
πολιτική της κάθε χώρας. Παρέκκλιση από τις οδηγίες που δίνονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών 
Προϊόντος (SPC) µπορεί να αυξήσει τον επιπολασµό των ανθεκτικών στη λινκοµυκίνη βακτηρίων και 
να µειώσει την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µε άλλες λικνοσαµίδες, µακρολίδες ή 
στρεπτογραµίνες λόγω της πιθανής διασταυρούµενης ανθεκτικότητας. 
 
Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν σε 
ζώα: 
Άτοµα µε γνωστή υπερευαισθησία στη λινκοµυκίνη θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή µε το 
κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν. 
Η εισπνοή σκόνης πρέπει να αποφεύγεται. Συνιστάται η χρήση µάσκας σκόνης (είτε ενός αναλώσιµου 
αναπνευστήρα µε ηµιµάσκα κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149 είτε ενός µη αναλώσιµου 
αναπνευστήρα κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 140 µε ένα φίλτρο κατά το πρότυπο EN 143), 
γαντιών και γυαλιών ασφαλείας κατά την ανασύσταση ή κατά τη χορήγηση του διαλύµατος. 
Η απευθείας επαφή του προϊόντος µε το δέρµα, τα µάτια και τις βλεννογόνους µεµβράνες θα πρέπει 
να αποφεύγεται. 
Σε περίπτωση κατά λάθος έκθεσης, πλύνετε µε άφθονο νερό. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης 
(φλεγµονή του προσώπου, των χειλιών ή των µατιών ή αναπνευστική δυσχέρεια) κατά την 
ανασύσταση ή τη χορήγηση του προϊόντος, αναζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και επιδείξτε το 
φύλλο οδηγιών ή την ετικέτα επισήµανσης στον γιατρό. 
Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε κατά το χειρισµό του προϊόντος. 
Πλύνετε τα χέρια ή το εκτεθειµένο δέρµα µε σαπούνι  και νερό αµέσως µετά τη χρήση. 
 
Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία  
∆εν έχει καθοριστεί η ασφάλεια του προϊόντος σε κυοφορούσες και γαλουχούσες χοιροµητέρες.  
Να χρησιµοποιείται µόνο σύµφωνα µε την αξιολόγηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο 
κτηνίατρο. Να µη χρησιµοποιείται σε πουλερικά κατά την ωοτοκία ή στις 4 εβδοµάδες πριν από την 
έναρξη της περιόδου  ωοτοκίας. 
 
Αλληλεπίδραση µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης   
Να µην χρησιµοποιείται µαζί µε µακρολιδικά αντιβιοτικά. Απουσία µελετών συµβατότητας, το παρόν 
προϊόν δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα κτηνιατρικά προϊόντα. 
 
Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα) 
Η λινκοµυκίνη έχει ένα καλό περιθώριο ασφάλειας, αλλά υψηλότερα δοσολογικά επίπεδα  από τα 
συνιστώµενα µπορούν να προκαλέσουν διάρροια και παραγωγή µαλακών κοπράνων στους χοίρους. 



 

 

Άλλες προφυλάξεις 
Όταν απλώνετε κοπριά από  απογαλακτισµένους χοίρους που υποβάλλονται σε αγωγή µε το 
κτηνιατρικό προϊόν σε δόση 10 mg/kg επί 21 ηµέρες, πρέπει να εφαρµόζεται µια ελάχιστη απόσταση 
από το επιφανειακό νερό 10 m. 
 
 
13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
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 
 
10-01-2014 
 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Φύση και σύνθεση του περιέκτη  
Περιέκτης πολυπροπυλενίου 150 g µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό σάκο από LDPE.   
Περιέκτης πολυπροπυλενίου 1,5 g µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό σάκο από LDPE.   
Περιέκτης πολυπροπυλενίου 5 g µε καπάκι πολυπροπυλενίου και εσωτερικό σάκο από LDPE.   
 
Φαρµακοθεραπευτική οµάδα: αντιβιοτικό λινκοσαµίδης, Κωδικός ATCvet: QJ01FF02 
 
Όταν η συσκευασία 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. 
 


