
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

DOXYTAB δισκία 100 mg/δισκίο για σκύλο και γάτα 

 

 

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 στην Ελλάδα: 

ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Α.Ε.  

Λεωφ. Κύμης & Ηλέκτρας 4β 

15122 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 6910311 

e-mail: info@candilagro.gr 

 

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 

ALFASAN NEDERLAND BV 

Ρ.Ο. Βox 78 

3440 ΑΒ Woerden 

Κάτω Χώρες 

Τηλ.: 0031 348 416945 

E-mail: alfasan@wxs.nl 

 

 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

 

DOXYTAB δισκία 100 mg/δισκίο για σκύλο και γάτα 

Doxycycline (as hydrochloride) 

 

 

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

 

Δραστικό(ά) συστατικό(ά): 

Κάθε δισκίο περιέχει: 

Doxycycline (as hydrochloride)  100 mg 

 

Έκδοχα:  

Microcrystalline cellulose, Dibasic calcium phosphate, Magnesium stearate 

 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 

 

Λοιμώξεις που οφείλονται σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στο φάσμα δραστικότητας της 

δοξυκυκλίνης και κυρίως: 

Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από αρνητικά κατά Gram 

βακτήρια όπως, π.χ. Pasteurella spp. και Bordetella bronchiseptica. 

Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος που προκαλούνται από θετικά κατά Gram 

βακτήρια. 

Λοιμώξεις από Ehrlichia spp. και Haemobartonella spp. (λοιμώδης αναιμία της γάτας). 

 

 

 

mailto:info@candilagro.gr


5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες. 

 

 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας 

Η χορήγηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει δυσχρωματισμό (κιτρίνισμα) της 

σχηματιζόμενης αδαμαντίνης των δοντιών. 

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: 

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες 

ενέργειες) 

- 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 1000 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). 

 

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. 

 

 

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 

 

Σκύλος, γάτα 

 

 

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

 

Από του στόματος χορήγηση 

H συνιστώμενη δοσολογία είναι 5-10 mg δοξυκυκλίνης ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα, 

κατά την κρίση του κτηνιάτρου.  

Να μη χορηγείται σε ζώα με βάρος μικρότερο των 2,5 kg. 

 

 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

Να μη χορηγείται σε ζώα με βάρος μικρότερο των 2,5 kg. 

 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Δεν απαιτείται. 

 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

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

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C. 

Φυλάσσετε σε χώρο δροσερό, 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: 

Δεν είναι γνωστή καμία. 

 

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: 

Πιθανή εμφάνιση αντιδράσεων υπερευαισθησίας. 

 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό 

φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα: 

Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και 

να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του 

φαρμακευτικού προϊόντος. 

 

Εγκυμοσύνη και γαλουχία: 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. 

 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: 

Με μικροβιοκτόνες ουσίες, όπως πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, αμινογλυκοσίδες, 

δημιουργείται ανταγωνισμός της μικροβιοκτόνου δράσης τους. 

 

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): 

Δεν υπάρχουν στοιχεία. 

 

Ασυμβατότητες: 

Οι τετρακυκλίνες γενικότερα, σχηματίζουν χηλικά αδιάλυτα σύμπλοκα με μεταλλικά κατιόντα. 

Κατά συνέπεια, έχουν αναφερθεί ασυμβατότητες με προϊόντα που περιέχουν ασβέστιο, 

μαγνήσιο, αργίλιο, βισμούθιο και σίδηρο. 

 

 

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. 

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 

 

Συσκευασίες: 

Κουτί x 50 blisters x 10 δισκία  



Κουτί x 1 blister x 10 δισκία 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 24635/99 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, 

παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον κάτοχο 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 

 


