
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 
 

DOMITOR 1 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες 
 
 
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: 
 
Orion Corporation  
Orionintie 1  
FI-02200 Espoo 
Φινλανδία 
 
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 
 
Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1  
FI-02200 Espoo 
Φινλανδία 
 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
DOMITOR 1 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες  
Υδροχλωρική μεδετομιδίνη (medetomidine hydrochloride) 
 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Κάθε ml περιέχει 1 mg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης. 
 
Έκδοχα: 
Methyl parahydroxybenzoate (E 218)  1 mg/ml 
Propyl parahydroxybenzoate (E 216)  0,2 mg/ml 
 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 

Σκύλοι:  
• Συγκράτηση, καταστολή και αναλγησία κατά τη διενέργεια κλινικών εξετάσεων και 

διαδικασιών, χειρουργικών επεμβάσεων μικρής έκτασης και ως αγωγή προνάρκωσης 
πριν την εγκατάσταση και συντήρηση της γενικής αναισθησίας. 

• Για καταστολή και αναλγησία σε συνδυασμό με βουτορφανόλη. 
• Για καταστολή και αναλγησία σε συνδυασμό με l-μεθαδόνη. 

 
Γάτες:  

• Συγκράτηση, καταστολή και αναλγησία.  
• Για εγκατάσταση και συντήρηση της γενικής αναισθησίας πριν από χειρουργικές 

επεμβάσεις σε συνδυασμό με κεταμίνη. 



• Για καταστολή και αναλγησία σε συνδυασμό με βουτορφανόλη, και για γενική 
αναισθησία σε συνδυασμό με βουτορφανόλη και κεταμίνη. 

• Ως προνάρκωση πριν από αλφαξαλόνη ή αλφαδολόνη για γενική αναισθησία. 
 
Διαδικασίες και εξετάσεις μετά από εφάπαξ χρήση δύνανται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 
χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτά: 
- Ακτινολογικές εξετάσεις 
- Κλινικοί χειρισμοί: π.χ. οδοντιατρική θεραπεία, καθαρισμός ώτων 
- Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις: π.χ. συρραφή τραυμάτων, εκτομή όγκων του 

δέρματος. 
 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστική νόσο ή επιβαρυμένη 
ηπατική ή νεφρική λειτουργία, ζώα με κυκλοφορική καταπληξία, ζώα με χρόνιες παθήσεις, ή 
καταπονημένα ζώα λόγω υπερβολικής ζέστης, κρύου ή κόπωσης. 
 
Το Domitor δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με συμπαθομιμητικές αμίνες. 
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο 
από τα έκδοχα. 
 
Πριν από τη χρήση οποιωνδήποτε συνδυασμών συμβουλευθείτε τις αντενδείξεις και τις 
προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο φύλλο δεδομένων του προϊόντος που χορηγείται 
ταυτόχρονα.  
 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες. 
 
Εξαιτίας της α2-αδρενεργικής δράσης της μεδετομιδίνης, μπορεί να εμφανιστεί βραδυκαρδία 
με περιστασιακό κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Η θερμοκρασία του σώματος είναι ελαφρώς ή 
μετρίως μειωμένη και παρατεταμένη ανάνηψη μπορεί να οδηγήσει σε υποθερμία. Έχει 
αναφερθεί κυάνωση. 
 
Η αρτηριακή πίεση αρχικά θα αυξηθεί και στη συνέχεια θα επανέλθει στα φυσιολογικά 
επίπεδα ή λίγο πιο χαμηλά από τα φυσιολογικά επίπεδα. 
 
Σε μερικούς σκύλους και στις περισσότερες γάτες παρατηρείται έμετος 5-15 λεπτά μετά τη 
χορήγηση. Σε μερικές γάτες μπορεί να παρατηρηθεί έμετος κατά την ανάνηψη. 
 
Παρατηρείται αύξηση στη συγκέντρωση της γλυκόζης του αίματος λόγω της 
διαμεσολαβούμενης από τους άλφα-2-αδρενεργικούς υποδοχείς αναστολής της έκκρισης της 
ινσουλίνης.  
 
Ούρηση συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ανάνηψης σε 90 με 120 λεπτά περίπου 
μετά τη θεραπεία. 
 
Μερικά ζώα εκδηλώνουν μυϊκό τρόμο και μπορεί να είναι ευαίσθητα σε δυνατούς ήχους. 
 



Έχουν αναφερθεί περιστατικά παρατεταμένης καταστολής και υποτροπής της καταστολής 
μετά την αρχική ανάνηψη. 
 
Έχουν αναφερθεί μεμονωμένα περιστατικά υπερευαισθησίας, παράδοξης αντίδρασης 
(διέγερση) και έλλειψης αποτελεσματικότητας. 
 
Έχει αναφερθεί θάνατος από κυκλοφορική ανεπάρκεια με σοβαρή συμφόρηση των 
πνευμόνων, του ήπατος, ή των νεφρών. Μπορεί να παρουσιαστεί μείωση του ρυθμού της 
αναπνοής με ή χωρίς περιόδους παροδικής άπνοιας. Εάν το ζώο έχει προϋπάρχουσα 
υποκλινική αναπνευστική νόσο, η χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος 
μπορεί να προκαλέσει ορισμένη σημαντική αναπνευστική καταστολή που θα μπορούσε να 
προδιαθέσει το ζώο για ανεπιθύμητες επιδράσεις, όπως καρδιακή ανακοπή. Έχει αναφερθεί 
πνευμονικό οίδημα. 
 
Σε γάτες, όταν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
κεταμίνη, τα αντανακλαστικά του λάρυγγα και του φάρυγγα διατηρούνται κατά τη διάρκεια 
της αναισθησίας. Έχει αναφερθεί ότι ο συνδυασμός προκαλεί μια αντίδραση πόνου σε 
ορισμένες γάτες όταν χορηγείται ενδομυϊκά. Οι καρδιακοί ρυθμοί γενικώς θα μειωθούν κατά 
50% περίπου σε σχέση με τα επίπεδα προ του αναισθητικού και σε ορισμένες γάτες 
παρατηρούνται πολύ αργοί ρυθμοί αναπνοής (4-6 αναπνοές ανά λεπτό). 
 
Σε σκύλους, όταν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
προποφόλη, μπορεί να εμφανιστούν ποδηλατικές κινήσεις στα πρόσθια άκρα κατά τη 
διάρκεια της εγκατάστασης της αναισθησίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις με υψηλότερες 
δοσολογίες, μπορεί να προκύψει μια πτώση της τάσης του αρτηριακού οξυγόνου. 
 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 
σύμβαση: 
- 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) 
- όχι συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1.000 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, συμπεριλαμβανομένων των 
μεμονωμένων αναφορών) 
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο 
εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
Εναλλακτικά κάντε χρήση του εθνικού συστήματος αναφοράς: 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 
Τηλ: +30 2132040213 
E-mail: vetpharmacovigilance@eof.gr 
 
 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
 
Σκύλος, γάτα. 
 
 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 



Το Domitor χορηγείται ενδομυϊκά (IM), ενδοφλέβια (IV) και υποδόρια (SC). Η δράση είναι 
πιο γρήγορη μετά από IV χορήγηση και βραδύτατη μετά από SC χορήγηση. Η δοσολογία 
εξαρτάται από το βαθμό της απαιτούμενης καταστολής και αναλγησίας. 
 

Domitor Δόση (μg/kg) 

Σκύλοι 10-80 

Γάτες 10-150 
 
Για καταστολή, οι μικρόσωμοι σκύλοι απαιτούν περισσότερο Domitor ανά kg σωματικού 
βάρους απ΄ ότι οι μεγαλόσωμοι σκύλοι έτσι η δοσολογία ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας 
σώματος θα μπορούσε να είναι πιο ακριβής. Εάν χρησιμοποιηθεί αυτή η προσέγγιση, η 
δοσολογία είναι 750 έως 1.000 μg/τετραγωνικό μέτρο. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει τη 
δοσολογία για σκύλους με βάση το σωματικό βάρος. 
 

Σωματικό βάρος (kg) 

IV χορήγηση 

Όγκος ένεσης 

(ml) 

Σωματικό βάρος (kg) 

IM χορήγηση 

1,5-2,2 0,1  

2,3-3,5 0,15 1,8-2,3 

3,6-5,1 0,2 2,4-3,3 

5,2-6,9 0,25 3,4-4,5 

7,0-9,9 0,3 4,6-6,4 

10,0-14,4 0,4 6,5-9,4 

14,5-19,5 0,5 9,5-12,7 

19,6-25,1 0,6 12,8-16,3 

25,2-31,1 0,7 16,4-20,2 

31,2-37,6 0,8 20,3-24,4 

37,7-44,4 0,9 24,5-28,9 

44,5-55,3 1,0 29,0-36,1 

55,4-71,1 1,2 36,2-46,3 

71,2-88,2 1,4 46,4-57,3  

88,3 + 1,6 57,4-75,8 

 2,0 75,9 + 
 
Αναισθησία: 
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ως αναισθητικό μέσο 
προνάρκωσης πριν από τη γενική αναισθησία. 
 



Φάρμακο 
συνδυασμού  

Δοσολογία 
(Σκύλοι) 

 Δοσολογία 
(Γάτες) 

 

Domitor 
(μg/kg) 

Φάρμακο 
συνδυασμού 
(mg/kg) 

Domitor 
(μg/kg) 

Φάρμακο 
συνδυασμού 
(mg/kg) 

Προποφόλη 10-60 1-4 NA NA 
Βουτορφανόλη 10-25 0,1 50 0,4 
Κεταμίνη 20-60 4 80-100 2,5-7,5 
Βουτορφανόλη 
+ Κεταμίνη 

NA NA 40-80 Βουτ: 0,1-0,4 
Κετ: 1,25-5,0 

Αλφαξαλόνη 
/αλφαδολόνη 

NA NA 80 2,5-5,0 

l-μεθαδόνη 20-60 0,1-0,2 NA NA 
 
ΝΑ= δεν υπάρχει σύσταση δόσης για το συνδυασμό. 
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 

Όταν χορηγείται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στο 
ζώο να ξεκουράζεται σε ένα απόλυτα ήσυχο μέρος. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε 
διαδικασίας ή τη χορήγηση άλλων φαρμάκων, πρέπει να αναμένεται η επίτευξη της μέγιστης 
κατασταλτικής δράσης, η οποία εμφανίζεται σε 10 έως 30 λεπτά περίπου, ανάλογα με την 
οδό χορήγησης. 
 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Δεν απαιτείται. 
 
 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 

Μην καταψύχετε.  

Να μην χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την 
ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στο φιαλίδιο μετά τη ΛΗΞΗ. Η 
ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα. 
 

Μετά την αφαίρεση της πρώτης δόσης, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός 3 μηνών. 

Το ελαστικό πώμα κάθε φιαλιδίου επιτρέπεται να διατρηθεί μέχρι 20 φορές. 
 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: 



Πρέπει να πραγματοποιείται κλινική εξέταση σε όλα τα ζώα πριν από τη χρήση φαρμάκων 
για καταστολή και/ή γενική αναισθησία. 
 
Σε εξαιρετικά νευρικά ή ανήσυχα ζώα, τα επίπεδα των ενδογενών κατεχολαμινών μπορεί να 
είναι υψηλά. Η φαρμακολογική απόκριση που προκαλείται από τους άλφα-2 αγωνιστές (π.χ., 
μεδετομιδίνη) σε αυτά τα ζώα είναι συχνά μειωμένη, με το βάθος και τη διάρκεια των 
κατασταλτικών και αναλγητικών δράσεων να κυμαίνονται από ελαφρώς μειωμένα έως 
ανύπαρκτα. Τα εξαιρετικά νευρικά ή ανήσυχα ζώα πρέπει επομένως να χαλαρώνουν και να 
τους δίδεται η δυνατότητα να ξεκουράζονται ήσυχα πριν από τη λήψη του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος. Με το να επιτρέπεται στα ζώα να ξεκουράζονται ήσυχα για 10 
έως 15 λεπτά μετά την ένεση, η απόκριση στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να 
βελτιωθεί. 
 
Πρέπει να δίδεται προσοχή κατά το συνδυασμό μεδετομιδίνης με άλλα αναισθητικά ή 
κατασταλτικά. Η μεδετομιδίνη έχει σημαντική προστατευτική αναισθητική δράση . Η δόση 
του αναισθητικού πρέπει να μειώνεται αναλόγως. 
 
Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη θεραπεία πολύ νεαρών ζώων και ζώων μεγαλύτερης 
ηλικίας. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε σκύλους 
ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων. 
 
Συνιστάται τα ζώα να είναι νηστικά πριν από τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού 
προϊόντος. Μετά τη θεραπεία, δεν θα πρέπει να δίνεται νερό ή τροφή στο ζώο πριν αυτό να 
είναι σε θέση να καταπιεί σωστά. 
 
Τα υπό θεραπεία ζώα πρέπει να κρατούνται σε ζεστό και σταθερής θερμοκρασίας 
περιβάλλον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και για 12 ώρες μετά την καταστολή. 
 
Κατά τη διάρκεια παρατεταμέvων διαδικασιών πρέπει να χορηγείται οφθαλμικό σκεύασμα 
σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη λίπανση του κερατοειδούς ιδίως σε γάτες και μερικές 
φορές και σε σκύλους εάν τα μάτια τους παραμένουν ανοικτά. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα: 
Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης ή αυτοένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική 
βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως αλλά ΜΗΝ 
ΟΔΗΓΕΙΤΕ, διότι μπορεί να επέλθει καταστολή ή μεταβολές στην αρτηριακή πίεση. 
 
Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τους οφθαλμούς ή τους βλεννογόνους. 
 
Σε περίπτωση επαφής με τo δέρμα να γίνεται άμεση έκπλυση με άφθονη ποσότητα 
τρεχούμενου νερού.  
 
Να αφαιρούνται τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και είναι σε άμεση επαφή με το δέρμα. 
 
Σε περίπτωση τυχαίας επαφής του φαρμάκου με τα μάτια, να ξεπλένονται με άφθονη 
ποσότητα τρεχούμενου νερού. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, να αναζητήσετε ιατρική 
συμβουλή. 
 
Εάν ο χειρισμός του προϊόντος γίνεται από έγκυες γυναίκες, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να αποτραπεί η αυτοένεση καθώς έχουν παρατηρηθεί συσπάσεις της μήτρας 
και μειωμένη αρτηριακή πίεση του εμβρύου μετά από ακούσια συστηματική έκθεση. 
 



Συμβουλή προς τους Κτηνιάτρους: 
 
Η υδροχλωρική μεδετομιδίνη είναι ένας άλφα-2 αδρενεργικός αγωνιστής. Τα συμπτώματα 
μετά την απορρόφηση μπορεί να περιλαμβάνουν: δοσοεξαρτώμενη καταστολή, 
αναπνευστική καταστολή, βραδυκαρδία, υπόταση, ξηροστομία και υπεργλυκαιμία. Έχουν 
επίσης αναφερθεί κοιλιακές αρρυθμίες. Τα συμπτώματα από το αναπνευστικό και το 
καρδιαγγειακό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συμπτωματική αγωγή. 
 
Εγκυμοσύνη και γαλουχία:  
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη 
διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας. Δεν συνιστάται η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης 
ή της γαλουχίας. 
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: 
Το Domitor δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με συμπαθομιμητικές αμίνες. Εάν μετά τη 
χορήγηση του Domitor ακολουθήσει χορήγηση άλλων κατασταλτικών του κεντρικού 
νευρικού συστήματος, θα πρέπει να αναμένεται ενίσχυση της δράσης τους, και ως εκ τούτου 
η δόση τους θα πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα. 
 
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι ένας ισχυρός άλφα-2 αγωνιστής ο οποίος 
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή με άλλα κατασταλτικά ή αναλγητικά φάρμακα. 
Αθροιστικές ή συνεργιστικές δράσεις είναι πιθανές, ενδεχομένως να οδηγήσουν σε 
υπερδοσολογία. 
 
Το Domitor έχει σημαντική προστατευτική αναισθητική δράση. Η δόση ουσιών όπως της 
προποφόλης και των πτητικών αναισθητικών πρέπει να μειώνεται ανάλογα έως και 50 – 90% 
με βάση το κάθε ζώο. 
 
Παρότι η βραδυκαρδία μπορεί εν μέρει να αποτραπεί από προηγούμενη χορήγηση 
(τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν) ενός αντιχολινεργικού 
παράγοντα, η χορήγηση αντιχολινεργικών παραγόντων για την αντιμετώπιση της 
βραδυκαρδίας είτε ταυτόχρονα με μεδετομιδίνη ή μετά την καταστολή με μεδετομιδίνη θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καρδιαγγειακές επιδράσεις. 
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): 
Υπερδοσολογία εκδηλώνεται κυρίως με την καθυστερημένη ανάνηψη μετά από καταστολή ή 
αναισθησία. Σε μερικά ζώα μπορεί να εμφανισθεί κυκλοφορική και αναπνευστική 
καταστολή. 
 
Σε μελέτες ασφάλειας σε ζώα-στόχους, η μεδετομιδίνη ήταν ανεκτή σε σκύλους έως και 5 
φορές τη συνιστώμενη IV δόση και έως και 10 φορές τη συνιστώμενη IM δόση. Εφάπαξ IV 
χορήγηση 10 φορές τη συνιστώμενη δόση σε σκύλους προκάλεσε μια παρατεταμένη 
κατάσταση ομοιάζουσα με αναισθησία που συνοδεύτηκε από αυξημένο επίπεδο αυτόματων 
μυϊκών συσπάσεων (δεσμιδώσεις). Επαναλαμβανόμενες IV δόσεις 3 ή 5 φορές τη 
συνιστώμενη δόση προκάλεσαν βαθιά καταστολή, βραδυκαρδία και μειωμένο ρυθμό 
αναπνοής επί αρκετές ώρες, που συνοδεύτηκαν σε ορισμένα ζώα από περιστασιακές 
αυτόματες δεσμιδώσεις. Θάνατος (περίπου 1 συμβάν στις 40.000 θεραπείες) έχει σημειωθεί 
στην κλινική χρήση, με δόσεις 2 φορές τη συνιστώμενη δόση του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος. 
 
Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, ή εάν οι επιδράσεις του Domitor γίνουν απειλητικές για τη 
ζωή του ζώου, συστήνεται χορήγηση του Antisedan στην κατάλληλη δόση με την 
προϋπόθεση ότι η αναστροφή της καταστολής και της αναλγησίας δεν είναι επικίνδυνη για 



το πάσχον ζώο. Στο σκύλο, η δοσολογία του Antisedan υπολογισθείσα σε ml είναι ίδια με 
εκείνη του Domitor (η δοσολογία της ατιπαμεζόλης εκφραζόμενη σε μg είναι 5 φορές 
μεγαλύτερη από αυτή της μεδετομιδίνης). Στη γάτα, η δοσολογία του Antisedan σε ml είναι 
το ήμισυ εκείνης του Domitor (η δοσολογία της ατιπαμεζόλης εκφραζόμενη σε μg είναι 2,5 
φορές μεγαλύτερη από αυτή της μεδετομιδίνης). Το Antisedan δεν αναστρέφει τις επιδράσεις 
της κεταμίνης.  
 
Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, στο ζώο να χορηγούνται οξυγόνο και 
ενδοφλέβια υγρά. Είναι σημαντικό να διατηρείται η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος 
τόσο κατά την καταστολή όσο και κατά την ανάνηψη. Εάν το ζώο είναι σε υποθερμία, 
αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος θα επιταχύνει την ανάνηψη. 
Εάν είναι αναγκαίο να αναστραφεί η βραδυκαρδία αλλά να διατηρηθεί η καταστολή, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ατροπίνη.  
 
 
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

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

 
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. 
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων 
φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
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15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Γυάλινα φιαλίδια τύπου Ι (Ευρ.Φαρμ.) των 10 ml, με ασφαλές κλείσιμο με πώμα από 
ελαστικό βρωμοβουτυλίου και επίπωμα από αλουμίνιο. 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Να διατίθεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή. 
 
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 
Μεσογείων 335 
15231 Χαλάνδρι 
Αττική-Ελλάς 
Τηλ.: 213-0065000 
 


	DOMITOR 1 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες
	Κάθε ml περιέχει 1 mg υδροχλωρικής μεδετομιδίνης.
	Δεν απαιτείται.

