
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Rheumocam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες 

  

1.  ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ  

 

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:  

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, ΙΡΛΑΝΔΙΑ.  

 

Παραγωγός υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:  

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea, Co. Galway, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

και  

Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ  

και  

Labiana Life Sciences, S.A., C/ Venus, 26, Pol. Ind. Can Parellada, Tarrasa, 08228 

Βαρκελώνη, ΙΣΠΑΝΙΑ  

 

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 

ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Α.Ε.  

Λεωφ. Κύμης & Ηλέκτρας 4β 

15122 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 6910311 

e-mail: info@candilagro.gr 

 

  

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

 

Rheumocam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες  

Μελοξικάμη  

 

 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

 

Ένα ml περιέχει:  

Μελοξικάμη 5 mg  

Ethanol (96%) 159,8 mg  

Διαυγές κιτρινωπό διάλυμα 

 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)  

 

Σκύλοι:  

Ανακούφιση της φλεγμονής και του πόνου σε οξείες και χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές. 

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και της φλεγμονής που ακολουθεί τις ορθοπεδικές 

επεμβάσεις και επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς.  

 

Γάτες:  

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες 

επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς.  

 

 

 

 

mailto:info@candilagro.gr


5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

 

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που πάσχουν από γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ερεθισμό 

και αιμορραγία, μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές 

διαταραχές.  

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από 

τα έκδοχα.  

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης των 6 εβδομάδων και σε γάτες σωματικού 

βάρους λιγότερο των 2 kg. 

 

 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Τυπικές ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ όπως η απώλεια της όρεξης, ο έμετος, η διάρροια, 

ίχνη αίματος στα κόπρανα, λήθαργο και νεφρική ανεπάρκεια έχουν αναφερθεί περιστασιακά. 

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις αυξημένα ηπατικά ένζυμα έχουν αναφερθεί.  

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αιμορραγική διάρροια, αιματέμεση, και γαστρεντερική  

εξέλκωση έχει αναφερθεί.  

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συμβαίνουν μέσα στην πρώτη εβδομάδα της θεραπείας και  

είναι στις περισσότερες περιπτώσεις παροδικές και παρέρχονται μετά τη διακοπή της 

θεραπείας, αλλά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρές  ή θανατηφόρες.  

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις αναφυλακτικές αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν και θα πρέπει 

να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.  

Η συχνότητα εμφάνισης 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 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 σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο 

παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.  

 

 

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ  

 

Σκύλοι και γάτες 

 

 

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ , ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 

Δοσολογία για κάθε είδος:  

Σκύλοι: εφάπαξ χορήγηση 0,2 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ.0,4 ml/10 kg).  

Γάτες: εφάπαξ χορήγηση 0,3 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 0,06 ml/kg).  

  

Μέθοδος και οδός χορήγησης:  

Σκύλοι:  

Μυοσκελετικές διαταραχές: εφάπαξ υποδόρια ένεση.  

Το Rheumocam1,5 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους ή το Rheumocam1 mg και 2,5 mg 

μασώμενα δισκία για σκύλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνέχιση της θεραπείας στη 

δόση των 0,1 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους, 24 ώρες μετά τη χορήγηση της ένεσης.  

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου (για περίοδο άνω των 24 ωρών): εφάπαξ ενδοφλέβια ή 

υποδόρια ένεση πριν τη χειρουργική επέμβαση, για παράδειγμα, κατά τη στιγμή της εισαγωγής 

της αναισθησίας.  



Γάτες:  

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες 

επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς: εφάπαξ υποδόρια ένεση πριν τη χειρουργική επέμβαση, 

για παράδειγμα, κατά τη στιγμή της εισαγωγής της αναισθησίας. 

 

 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί όσον αφορά την ακριβή χορήγηση της δόσης.  

Να αποφεύγετε την επιμόλυνση κατά τη χρήση.  

Μέγιστος αριθμός των τρυπημάτων είναι 42 για όλες τις συσκευασίες. 

 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  

 

Δεν ισχύει. 

  

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  

 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.  

Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί.  

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες  

Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στο 

φιαλίδιο.  

 

 

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

  

Ειδικές Προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα  

Εάν διαπιστωθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία και να 

ζητείται η συμβουλή κτηνιάτρου.  

Αποφύγετε τη χρήση του σε αφυδατωμένα, ολιγοογκαιμικά, ή υποτασικά ζώα, καθώς υπάρχει 

ενδεχόμενος κίνδυνος τοξίκωσης.  

Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, η παρακολούθηση και θεραπεία με υγρά θα πρέπει να 

θεωρούνται συνήθης πρακτική.  

Συνέχιση της θεραπείας με μελοξικάμη ή άλλα ΜΣΑΦ, από του στόματος, δεν πρέπει να 

χορηγείται σε γάτες, γιατί τέτοιου είδους επακόλουθες θεραπείες δεν έχουν αξιολογηθεί. 

 

Ειδικές Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το προϊόν  

Τυχαία αυτοένεση με το προϊόν πιθανό να προκαλέσει πόνο. Άτομα με διαπιστωμένη 

υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ), πρέπει να αποφεύγουν την επαφή 

με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.  

Σε περίπτωση που κατά λάθος τρυπηθείτε με τη βελόνη της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο, 

να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών 

χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου.  

 

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία  

Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυα ή θηλάζοντα ζώα.  

 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης  

Άλλα ΜΣΑΦ, διουρητικά, αντιπηκτικά, αμινογλυκοσίδες, αντιβιοτικά και ουσίες με υψηλή  

δέσμευση πρωτεϊνών μπορεί να ανταγωνίζονται στη δέσμευση και να οδηγούν έτσι σε τοξικές 

αντιδράσεις. Το Rheumocam δεν πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα ΜΣΑΦ ή 

γλυκοκορτικοστεροειδή. Η ταυτόχρονη χορήγηση πιθανώς νεφροτοξικών φαρμάκων πρέπει να  



αποφεύγεται. Σε ζώα υπό αναισθησία (π.χ. υπερήλικα ζώα), υποδόρια ή ενδοφλέβια χορήγηση 

υγρών κατά τη διάρκεια της αναισθησίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όταν αναισθησία και 

ΜΣΑΦ χορηγούνται ταυτόχρονα, ο κίνδυνος για τη νεφρική λειτουργία δεν μπορεί να 

αποκλειστεί.  

Προηγουμένη θεραπεία με αντιφλεγμονώδεις ουσίες μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον ή 

αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες και κατά συνέπεια απαιτείται περίοδος χωρίς θεραπεία με 

τέτοια κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη 

της θεραπείας. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι φαρμακολογικές ιδιότητες των 

προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως.  

 

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)  

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, θα πρέπει να χορηγηθεί συμπτωματική θεραπεία. 

 

 

13.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

 

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων, 

αλλά σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην 

προστασία του περιβάλλοντος.  

 

 

14.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ  

 ΧΡΗΣΕΩΣ  

 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον 

δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (http://www.ema.europa.eu).  

 

 

15.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Κουτί από χαρτόνι με 1 άχρωμο γυάλινο φιαλίδιο, των 10 ml, 20 ml ή 100 ml 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, 

παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας 

κυκλοφορίας. 

                            

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

«χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου» 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793777 

 

  

http://www.ema.europa.eu/

