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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ORBENIN DC ενδομαστικό εναιώρημα  
 

 

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: 

Zoetis Hellas S.A.  

Λ. Μεσογείων 253-255 

154 51 Ν. Ψυχικό  
Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ: +30 210 6791900 

Φαξ: +30 210 6748010 

E-mail: infogr@zoetis.com 
ΑΑΚ: 31772/23-05-2005/K-0020301 

 

Τοπικός διανομέας στην Κύπρο:  

VitaTrace Nutrition Ltd  

2033, Στρόβολος 

Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: +357 22426527 

Φαξ: +357 2249835 

E-mail: reception@vitatrace.com 

ΑΑΚ: 16346 
 

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 

Haupt Pharma Latina S.r.l. 
04100 Borgo San Michele  

Latina  

Italy 

 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
ORBENIN DC ενδομαστικό εναιώρημα (κατά την έναρξη της ξηράς περιόδου) 

 

 

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

 

Κάθε σύριγγα 3 g περιέχει:  

 

Δραστικό συστατικό:  

Cloxacillin benzathine            500  mg       

 

Έκδοχο:                                                                 

Mineral oil base                            

 

Σύνθεση του Mineral oil: 

Aluminium stearate, Liquid paraffin, Srearic acid     
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4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)  

 

Πρόληψη μαστίτιδας κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου. Το Orbenin DC χρησιμοποιείται ειδικά 
στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, τη στιγμή που διακόπτεται η άμελξη και αρχίζει η ξηρά περίοδος, 

δηλαδή αμέσως μετά το τελευταίο άρμεγμα. 

 
 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Να μη χρησιμοποιείται σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, στη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου.  
Επειδή ο χρόνος δράσης του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος παρατείνεται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, το Orbenin DC δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου η ξηρά 

περίοδος των αγελάδων είναι μικρής διάρκειας (μικρότερης των 28 ημερών). 

 

 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 
Δεν υπάρχουν γνωστές. 

 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

 

 

7. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ) 

 

Αγελάδες 

 
 

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

 
Χορηγείται ενδομαστικά μία σύριγγα για κάθε τεταρτημόριο του μαστού, μετά το τελευταίο άρμεγμα, 

στο τέλος της γαλακτικής περιόδου. 

 
 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

Πριν τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, η θηλή πρέπει να καθαρίζεται 
σχολαστικά και να γίνεται αντισηψία με το ειδικό αντισηπτικό χαρτομάντηλο που υπάρχει μέσα στη 

συσκευασία. 

 
 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 0 ημέρες 

Γάλα: 28 ημέρες   

Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των μαστίτιδων 

των αγελάδων κατά τη γαλακτική περίοδο. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται τις τελευταίες 28 ημέρες πριν από τον τοκετό. Αν ο τοκετός συμβεί σε διάστημα 

μικρότερο των 28 ημερών μετά τη χορήγηση, το γάλα μπορεί να δοθεί στην κατανάλωση αφού 

παρέλθουν 31 ημέρες από τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. 
 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Φυλάσσεται σε  ξηρό μέρος. 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
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12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 
Δεν εφαρμόζεται. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
Καμία γνωστή. 

 

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

προϊόν σε ζώα 
Να πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. 

Οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας 

(αλλεργία), ύστερα από έγχυση, εισπνοή, κατάποση ή επαφή με το δέρμα. Υπερευαισθησία στις 
πενικιλλίνες μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενες αντιδράσεις με κεφαλοσπορίνες και το αντίθετο. 

 

Κύηση και γαλουχία 

Να μη χρησιμοποιείται σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, στη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου.  
Να μη χρησιμοποιείται τις τελευταίες 28 ημέρες πριν από τον τοκετό. Αν ο τοκετός συμβεί σε 

διάστημα μικρότερο των 28 ημερών μετά τη χορήγηση, το γάλα μπορεί να δοθεί στην κατανάλωση 

αφού παρέλθουν 31 ημέρες από τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. 
 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

Δεν εφαρμόζεται. 
 

Υπερδοσολογία 

Υπερδοσία είναι απίθανο να συμβεί, καθώς κάθε φορά πρέπει να χορηγείται ολόκληρο το περιεχόμενο 

της σύριγγας.      
 

Ασυμβατότητες 

Δεν είναι γνωστή καμία. 
 

 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

 

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του 
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 

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 ΧΡΗΣΗΣ 

 
 

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Κουτί με 24 σύριγγες από πολυαιθυλένιο των 3 g και 24 αντισηπτικά χαρτομάντηλα  

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 
 

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 7793 777 
 


