
 

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Animec injection, Ivermectin PhEur 10 mg            

                                                             

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΦ, 

ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:  

Chanelle Animal Health Ltd., 

              7 Rodney Street, Liverpool L19 HZ,  

              UK 
 

Τοπικός Αντιπρόσωπος: 

 ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕ  

Λεωφ. Κύμης & Ηλέκτρας 4β 

15122 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 6910311 

e-mail: info@candilagro.gr 
 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Animec injection, Ivermectin 10 mg, PhEur 
 
 

3.    ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

             Δραστικό(ά) συστατικό(ά): 

 

             1 ml περιέχει: 

              Ivermectin                    10 mg, PhEur   

             

             Έκδοχα:  

Glycerol                         100,0 mg 

Glycerol Formal                1,0 mg 

 
 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
  

 Το Animec injection ενδείκνυται για την θεραπεία και την πρόληψη των ακόλουθων 

επιβλαβών ειδών   παράσιτων των βοοειδών και των  χοίρων: 

 

                Βοοειδή:  

Γαστρεντερικά Νηματώδη (ενήλικα και προνύμφες τετάρτου σταδίου): Ostertagia 

spp (συμπεριλαμβανομένου και των υποβιουσών προνυμφών  O. ostertagi), 

Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia 

spp, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus (ενήλικα παράσιτα), N. 

spathiger (ενήλικα)  

Πνευμονικοί στρόγγυλοι (ενήλικα και προνύμφες τετάρτου σταδίου) : Dictyocaulus     

viviparus. 

Υπόδερμα  (παρασιτικά στάδια) : Hypoderma bovis , H. lineatum. 



Ακάρεα της ψώρας :  Psoroptes bovis,  Sarcoptes scabei var.bovis 

  Μυζητικές φθείρες:  Linognathus vituli,  Haematopinus eurysternus  

 

Χοίροι:  

Γαστρεντερικά νηματώδη  (ενήλικα και προνύμφες τετάρτου σταδίου): Ascaris  

 suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp, Strongyloides ransomi  

(ενήλικα και προνύμφες σωματικού σταδίου). 

 Πνευμονικοί στρόγγυλοι :Metastrongylus spp. (ενήλικα) 

Ψείρες: Haematopinus suis 

Ακάρεα της ψώρας: Sarcoptes scabiei var. Suis 

 

Η χρήση του προϊόντος στα βοοειδή , πρέπει να λαμβάνει υπ' όψην τις διαφορές στην  

 επιδημιολογία . 

 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

       

Να μην χορηγείται  ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκώς . 

Να μην χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία . 

Να μην χορηγείται σε σκύλους και γάτες. 

 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

  

Βοοειδή: Έχει παρατηρηθεί παροδική δυσφορία σε μερικά βοοειδή μετά από υποδόρια 

χορήγηση. Έχει παρατηρηθεί μικρός αριθμός περιστατικών οιδήματος των μαλακών 

μορίων στην περιοχή της ένεσης.  Οι ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες  υποχωρούν  χωρίς 

θεραπεία.  

Χοίροι: Ήπιες  και παροδικές αντιδράσεις πόνου σε ορισμένα ζώα , ενδέχεται να 

παρατηρηθεί σε μερικούς χοίρους μετά από υποδόρια χορήγηση, οι οποίες υποχωρούν 

χωρίς θεραπεία. 

 

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 

 

Βοοειδή και Χοίροι 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την  χρήση σε ζώα 

 

Να χορηγείται το προϊόν μόνο υποδόρια διότι ενδομυϊκή χορήγηση μπορεί να 

προκαλέσει την παραμονή καταλοίπων στο σημείο της ένεσης για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα .  

Για να αποφευχθούν δευτερογενείς αντιδράσεις από τον θάνατο των Υποδέρμων 

(παρασιτικό στάδιο) κατά την μετανάστευση τους στον οισοφάγο ή στην σπονδυλική 

στήλη, συνιστάται η χορήγηση του σκευάσματος στο τέλος της πτητικής 

δραστηριότητας  των μυγών. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο για τον σωστό χρόνο 

θεραπείας. 

Η συνεχής χρήση της κατηγορίας αυτής μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη αντοχής των 

παρασίτων έναντι  ανθελμινθικών της ίδιας κατηγορίας . 

Το προϊόν έχει παρασκευασθεί ειδικά για την χρήση του σε βοοειδή και χοίρους. Δεν 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλα είδη ζώων επειδή μπορεί να εμφανισθούν 

σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων του θανάτου στους σκύλους. 

Επί πλέον θα πρέπει να φροντίσετε να αποφευχθεί η κατανάλωση  προϊόντων 

μολυσμένων από το προϊόν ή δυνατότητα επαφής με χρησιμοποιημένους περιέκτες από 

αυτά τα είδη ζώων που εξαιρούνται. 



 

 

 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις  που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
 
Προφυλαχτείτε από αυτοένεση:  το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει τοπικό ερεθισμό και/ή 
πόνο στην περιοχή της ένεσης. Μην καπνίζετε ή τρώτε κατά την διάρκεια της χρήσεως του 
προϊόντος . Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση . 
 

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

Κάθε ml περιέχει 10mg ιβερμεκτίνης που επαρκούν για 50kg σωματικού βάρους 

βοοειδών, και 33kg σωματικού βάρους χοίρων. Αντικαταστήστε με καθαρή στείρα 

βελόνα μετά από  10 - 12 ζώα. Κάνετε μάλαξη στο σημείο της έγχυσης μετά την 

χορήγηση του προϊόντος .Δεν προτείνεται η ένεση σε υγρά ή βρόμικα ζώα. 

             Βοοειδή: To Animec injection θα πρέπει να ενίεται υποδορίως στην προτεινόμενη    

            δόση των 200μg ιβερμεκτίνης ανά kg σωματικού βάρους κάτω από το χαλαρό δέρμα   

 εμπρός ή πίσω από τον ώμο του ζώου.  Η δόση αυτή ισοδυναμεί  με 1ml ανά 50kg 

σωματικού βάρους. Η ποσότητα που ενίεται δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10ml. 

Χοίροι: Στους χοίρους, η προτεινόμενη δόση είναι 300μg ιβερμεκτίνης ανά kg 

σωματικού βάρους.  Η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με 1 ml ανά 33kg σωματικού 

βάρους. Προτείνεται η χορήγηση να γίνεται με υποδόρια ένεση στο λαιμό. 

Χοιρίδια: Στα χοιρίδια, ειδικά σε αυτά που ζυγίζουν λιγότερο από 16kg, στα οποία 

ενδείκνυται χορήγηση ποσότητας λιγότερο από 0,5ml Αnimec injection, η ακρίβεια 

στη δοσολογία είναι σημαντική.  Προτείνεται η χρήση σύριγγας που μπορεί να 

χορηγήσει με ακρίβεια μέχρι και 0,1ml. 
 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

Να χορηγείται το προϊόν μόνο υποδόρια διότι ενδομυϊκή χορήγηση μπορεί να 

προκαλέσει την παραμονή καταλοίπων στο σημείο της ένεσης για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα .  

 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 
Βοοειδή (κρέας εδώδιμοι ιστοί):  
42 ημέρες 
Να μη χρησιμοποιείται σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες των οποίων το γάλα προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση ή σε αγελάδες έως και 60 ημέρες πριν από τον τοκετό . 
  
Χοίροι (κρέας εδώδιμοι ιστοί): 28 ημέρες  
 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

  

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

            Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C. 

            Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως. 

 

            Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την  

           ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα ή στο κουτί μετά {ΛΗΞΗ}.  

 



 

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

            Ειδική(ες) προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου: 

 

Για να αποφευχθούν δευτερογενείς αντιδράσεις από τον θάνατο των Υποδέρμων 

(παρασιτικό στάδιο) κατά την μετανάστευση τους στον οισοφάγο ή στην σπονδυλική 

στήλη, συνιστάται η χορήγηση του σκευάσματος στο τέλος της πτητικής 

δραστηριότητας  των μυγών. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο για τον σωστό χρόνο 

θεραπείας. 

Η συνεχής χρήση της κατηγορίας αυτής μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη αντοχής των 

παρασίτων έναντι  ανθελμινθικών της ίδιας κατηγορίας . 

 

Το προϊόν έχει παρασκευασθεί ειδικά για την χρήση του σε βοοειδή και χοίρους. Δεν 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλα είδη ζώων επειδή μπορεί να εμφανισθούν 

σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων του θανάτου στους σκύλους. 

Επί πλέον θα πρέπει να φροντίσετε να αποφευχθεί η κατανάλωση  προϊόντων 

μολυσμένων από το προϊόν ή δυνατότητα επαφής με χρησιμοποιημένους περιέκτες από 

αυτά τα είδη ζώων που εξαιρούνται. 

 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

              Να μη ρυπαίνεται το περιβάλλον από το περιεχόμενο, τους περιέκτες και τα υλικά  

              συσκευασίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. 
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ   ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.  
 Να μην μολύνονται επιφανειακά ύδατα ή  τάφρους με το προϊόν ή  τους 
χρησιμοποιημένους περιέκτες. 

              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 

 

 

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

           Αριθμός άδειας Κυκλοφορίας:1589/16-1-2001 
           Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν,  

          παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας ή τον Τοπικό  

          Αντιπρόσωπο. 

 

                                                «χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου» 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793777 
 

 

      


