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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

CLINACIN δισκία 150 mg/tab για σκύλους  

 

 

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 και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:  

Chanelle Animal Health Ltd 

U.K. 

 

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 ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

 

CLINACIN δισκία 150 mg/tab για σκύλους  

Clindamycin (as hydrochloride) 

 

 

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

 

Δραστικό(ά) συστατικό(ά): 

Κάθε δισκίο περιέχει: 

Clindamycin (as hydrochloride)  150 mg 

 

Έκδοχα:  

Ludipress (Lactose monohydrate, Povidone and Crospovidone), Microcrystalline cellulose,  

Sodium lauryl sulfate, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate 

 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 

 

Για τη θεραπεία των τραυμάτων που έχουν επιμολυνθεί, αποστημάτων, λοιμώξεων της στοματικής 

κοιλότητας που προκαλούνται από ή συσχετίζονται με είδη βακτηρίων ευαίσθητων στην κλινδαμυκίνη, 

όπως: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, 

Clostridium perfringes.  

Για τη θεραπεία της οστεομυελίτιδος: Staphylococcus aureus. 

 

 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στην κλινδαμυκίνη και στην λινκομυκίνη. 

Να μη χορηγείται στον κόνικλο, τον κρικητό, το ινδικό χοιρίδιο, το τσιντσιλά και τον ίππο γιατί η 

πρόσληψη της κλινδαμυκίνης από τα είδη αυτά, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές γαστρεντερικές 

διαταραχές. 
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6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Έμετος διάρροια παρατηρούνται ευκαιριακά. Η κλινδαμυκίνη μερικές φορές δημιουργεί την 

υπερανάπτυξη των μη ευαίσθητων μικροοργανισμών, όπως είναι τα ανθεκτικά κλωστρίδια και οι ζύμες. 

Σε περιστατικά με επίμονες λοιμώξεις πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ανάλογα με την επικρατούσα 

κλινική εικόνα. 

 

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 

 

 

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

 

Από του στόματος χορήγηση 

 

Τραύματα που έχουν επιμολυνθεί, αποστήματα και λοιμώξεις της στοματικής κοιλότητας 

H συνιστώμενη δοσολογία είναι 5,5 mg/kg κλινδαμυκίνης κάθε 12 ώρες για 7-10 ημέρες (ή 1 δισκίο ανά 

13,5 kg σωματικού βάρους (σ.β.), δύο φορές την ημέρα.   

Εάν δεν παρατηρηθεί βελτίωση μέσα με 4 ημέρες, η θεραπεία θα πρέπει να επανελεγχθεί. 

 

Οδοντικές και περιοδοντικές λοιμώξεις 

Σε περιστατικά οδοντικών/χειρουργικών λοιμώξεων η θεραπεία θα πρέπει να αρχίζει πριν από τις 

επεμβάσεις αυτές. 

 

Οστεομυελίτιδα 

H συνιστώμενη δοσολογία είναι 11 mg/kg κλινδαμυκίνης κάθε 12 ώρες για τουλάχιστον 4 εβδομάδες  

(ή 2 δισκία / 13,5 kg σ.β., δύο φορές την ημέρα). 

Εάν δεν παρατηρηθεί βελτίωση εντός 14 ημερών, η ευαισθησία του παθογόνου αιτίου θα πρέπει να 

επανακαθοριστεί. 

Η θεραπεία με κλινδαμυκίνη θα πρέπει να βασίζεται σε αντιβιόγραμμα. 

 

 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

Από του στόματος χορήγηση 

 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Δεν απαιτείται. 
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11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

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

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης 

που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί μετά {ΛΗΞΗ}.  

 

 

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

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

Καμία 

 

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: 

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης θεραπείας ενός μήνα ή περισσότερο, θα πρέπει να εκτελούνται 

περιοδικά ηπατικές δοκιμασίες και αιματολογικός έλεγχος (π.χ. έμμορφα συστατικά). 

Κατά τη διάρκεια θεραπείας με κλινδαμυκίνη στα ζώα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια και/ή ηπατικές 

διαταραχές συνοδευόμενες από σοβαρές μεταβολικές αποκλίσεις θα πρέπει η χορήγηση του 

φαρμάκου να γίνεται προσεκτικά και να ελέγχεται με αιματολογικές εξετάσεις. 

 

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

φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα: 

Να πλένετε τα χέρια μετά τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.   

Άτομα με γνωστό ιστορικό ευαισθησίας στις λινκοσαμίδες (λινκομυκίνη, κλινδαμυκίνη) δε θα πρέπει 

να χειρίζονται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 

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: 

Παρότι οι μελέτες μετά από τη χορήγηση υψηλών δόσεων του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος 

σε επίμυες δεν έδειξαν τερατογόνο δράση ή σημαντικές διαταραχές στην ανάπτυξη αρσενικών και 

θηλυκών ζώων, η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε εγκυμονούσες σκύλες, 

θηλάζοντα κουτάβια ή αναπτυσσόμενους σκύλους δεν έχει αποδειχθεί. 

Επομένως, η χορήγηση των δισκίων CLINACIN κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού 

αποτελεί θέμα αξιολόγησης του οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. 

  

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: 

Ο νευρομυϊκός αποκλεισμός που έχει παρατηρηθεί κατά τη χορήγηση κλινδαμυκίνης πιθανά να οδηγεί 

σε αύξηση της δραστικότητας άλλων νευρομυϊκών αναστολέων.  Η ταυτόχρονη χορήγηση τέτοιων 

φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. 

Ταυτόχρονη χορήγηση κλινδαμυκίνης με χλωραμφενικόλη ή μακρολίδια πρέπει να αποφεύγεται γιατί 

τα φάρμακα αυτά δρουν στην υπομονάδα 50S των ριβοσωμάτων και μπορεί να παρατηρηθεί 

ανταγωνιστική δράση. 

Όταν χορηγηθούν ταυτόχρονα κλινδαμυκίνη με αμινογλυκοσίδες (π.χ. γενταμικίνη), δυσμενείς 

ανεπιθύμητες ενέργειες (οξεία νεφρική ανεπάρκεια) δεν μπορούν πλήρως να αποκλεισθούν. 

 

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): 

Δόσεις των 300 mg/kg σ.β. έχουν γίνει ανεκτές από σκύλους χωρίς δυσμενείς αντιδράσεις.  Σποραδικά 

έμετος, ανορεξία και διάρροια, λευκοκυττάρωση και αύξηση των ηπατικών ενζύμων (AST, ALT) έχει 

παρατηρηθεί.  Σε αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται άμεσα και στα ζώα να 

γίνεται συμπτωματική αντιμετώπιση. 

 

Ασυμβατότητες: 

Δεν ισχύει. 
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13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

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 των 50 δισκίων 

Κουτί των 100 δισκίων 

 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 89501/15-12-2009 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 

να απευθυνθείτε στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. 

 

 

«χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου» 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793777 

 

 


