
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
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 AE, Λ.Μεσογείων 253-255, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 
210 6791900 
 
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 
Norbrook Laboratories Ltd, Station Works Newry, Co Down, N. Ireland 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
Tetra Delta 

 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
Το περιεχόμενο μιας σύριγγας 10 ml περιέχει: 
Δραστικό ( ά ) συστατικό ( ά ): 
Novobiocin (ως novobiocin sodium) 100 mg 
Neomycin sulphate     150 mg 
Procaine penicillin G    100,000 IU 
Dihydrostreptomycin sulphate     125 mg 
Prednisolone anhydrous     10 mg 
σε μία ελαιώδη βάση. 
Έκδοχα:  
Αluminium Monostearate 
Arachis Oil 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ( ΕΙΣ ) 
Αντιβακτηριακή και αντιφλεγμονώδης δράση. Το TETRA - DELTA συνιστάται για τη θεραπεία των μαστίτιδων 
στις αγελάδες. 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο (στα) δραστικό(ά) συστατικό(ά), ή σε κάποιο 
από τα έκδοχα 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Οι πενικιλλίνες είναι δυνατόν να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά από έγχυση, εισπνοή, 
κατάποση ή δερματική επαφή.  Αλλεργικές αντιδράσεις προς αυτές τις ουσίες μπορεί, περιστασιακά, να είναι 
σοβαρές. 
 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Αγελάδες 
 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ , ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ( ΟΙ ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Το TETRA - DELTA χορηγείται ενδομαστικά 
Γενικά, η έγχυση του περιεχομένου μιας σύριγγας σε κάθε μολυσμένο τεταρτημόριο μαστού είναι αρκετή για 
τη θεραπεία του. Σε σοβαρές όμως περιπτώσεις, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να επαναληφθεί η θεραπεία 
μετά από 24 ή 48 ώρες. 
 



9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Ανακινήστε καλά το προϊόν της σύριγγας πριν από την έγχυση. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Το γάλα αγελάδων που ευρίσκονται υπό θεραπεία με TETRA-DELTA δεν πρέπει να δίνεται προς ανθρώπινη 
κατανάλωση. Το γάλα των αγελάδων που αρμέγονται δύο φορές την ημέρα μπορεί να δοθεί για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο μετά από 72 ώρες (δηλαδή από το έκτο άρμεγμα) από το τέλος της θεραπείας. 
Ο τρόπος σκέψης του κτηνίατρου, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται άλλα προγράμματα άρμεξης, 
βασίζεται στο ότι ο χρόνος μεταξύ τελευταίας θεραπείας και απόδοσης του γάλακτος προς κατανάλωση 
πρέπει να είναι πάντοτε 72 ώρες.  Έτσι, για παράδειγμα, εάν οι αγελάδες αρμέγονται τρεις φορές την ημέρα, 
τότε να δοθεί το γάλα στην κατανάλωση από την 9η άρμεξη και μετά. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρο εάν 
εφαρμόζονται άλλες τεχνικές άρμεξης. 
Ζώα τα οποία υποβλήθηκαν σε θεραπεία με TETRA-DELTA δεν πρέπει να σφάζονται πριν περάσουν 7 
ημέρες από το τέλος της θεραπείας. 
 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ) 
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν γνωρίζετε ότι είσαστε αλλεργικοί ή σας έχουν συστήσει να μην 
εργάζεσθε με τέτοιου είδους προϊόντα.  
Xρησιμοποιείστε αυτό το προϊόν με μεγάλη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η επαφή με αυτό, παίρνοντας όλα 
τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. 
 Εάν μετά από επαφή με το προϊόν παρουσιάσετε συμπτώματα, όπως δερματικό εξάνθημα, τότε ζητήστε 
ιατρική συμβουλή και δείξτε στον ιατρό τις οδηγίες αυτές. Οίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη ή τα μάτια ή 
δυσκολία στην αναπνοή είναι σοβαρότερα συμπτώματα και απαιτείται γρήγορη ιατρική αντιμετώπιση. 
 
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του  
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 
 
 
14.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κουτί με 20 σύριγγες μιας χρήσης των 10 ml με Flexi-Tube* 
Flexi-Tube*: Η κεφαλή Flexi-Tube προσφέρεται σε δυο μήκη: μια για πλήρη εισαγωγή και μια για μερική 
εισαγωγή (που συνιστάται για την προστασία του συστήματος φυσικής άμυνας κατά των νόσων του θηλαίου 
πόρου). 
Α. ΜΕΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αφαιρέστε τη λευκή τελική κεφαλή όπως φαίνεται στο σχήμα. Χρησιμοποιώντας την κόκκινη κεφαλή (βάση) 
σαν μετρητή βάθους, με προσοχή εισάγετε μόνο τη λευκή αποκαλυμμένη κεφαλή μέσα στο θηλαίο πόρο. 
Εγχέετε το προϊόν με προσοχή, ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΗΛΑΙΟ ΠΟΡΟ. 
Β. ΟΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αφαιρέστε το λευκό άκρο και την κόκκινη κεφαλή (βάση), όπως φαίνεται στο σχήμα. Εισάγετε με προσοχή 
όλη την κεφαλή μέσα στο θηλαίο πόρο. Εγχέετε το προϊόν με προσοχή. 

 
 
AMK: 12546 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 



Να φυλάσσετε σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777 
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 
 


