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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:
BAYER ANIMAL HEALTH GmbH
51368 Leverkusen, Germany
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση 
των παρτίδων:
KVP PHARMA & VETERINÄR PRODUKTE GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Φλέμινγκ 15 
15123 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: +30 2106800900-9
Fax: +30 2106833488
E-mail: info@hellafarm.gr
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο: 
ACTIVET LTD
Αντρέα Μιαούλη 50
2415 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ.: 00357 22591918
Fax: 00357 22591917
E-mail: info.activet@cytanet.com.cy
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Baytril One 100mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και 
χοίρους 
Enrofloxacin
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
1 ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό: 
Enrofloxacin 100 mg 
Έκδοχα:
n-Butanol 30 mg
Benzyl alcohol (E1519) 20 mg
Διαυγές, κίτρινο διάλυμα
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή:
Για τη θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού 
συστήματος που προκαλούνται από τα ευαίσθητα 
στην ενροφλοξακίνη Histophilus somni, Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida και Mycoplasma 
spp., καθώς και τη θεραπεία της E.coli μαστίτιδας. 

Χοίροι:
Για τη θεραπεία της βακτηριακής βρογχοπνευμονίας 
που προκαλείται από τα ευαίσθητα στην ενροφλοξα-
κίνη Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus 
parasuis και Pasteurella multocida.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαισθη-
σίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με επιληπτικές 
διαταραχές που συνδέονται με το κεντρικό νευρικό 
σύστημα, με υπάρχουσα ανεπάρκεια στην ανάπτυξη 
των χόνδρων ή βλάβη στο κινητικό σύστημα συμπε-
ριλαμβανομένων των αρθρώσεων που υπόκεινται 
έντονη λειτουργική καταπόνηση ή σε αρθρώσεις που 
υφίστανται φορτία. Να μη χρησιμοποιείται σε περί-
πτωση υπάρχουσας ανθεκτικότητας στις κινολόνες, 
καθώς αυτή η ανθεκτικότητα συνήθως είναι πλήρης 
και υπάρχει διασταυρούμενη ανθεκτικότητα με άλλες 
φθοροκινολόνες.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που αποδίδονται στο 
προϊόν, όταν χρησιμοποιείται όπως προτείνεται, και 
η συχνότητά τους, είναι οι εξής: 
– Πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θερα-
πεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων 
αναφορών):
Παροδικές φλεγμονώδεις αντιδράσεις (οίδημα, 
ερυθρότητα) στο σημείο της ένεσης.
Μόσχοι: γαστρεντερικές διαταραχές κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας.
Βοοειδή μετά από ενδοφλέβια χορήγηση: αντιδράσεις 
σοκ, πιθανώς ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του 
κυκλοφορικού.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορί-
ζεται ως ακολούθως:
–  πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θερα-

πεία 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 θερα-

πεία ζώα)
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέρ-
γεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο 
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτε-
λεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να 
ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, Χοίροι
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή:
Η δοσολογία για αναπνευστικά νοσήματα είναι 7,5 mg 
ενροφλοξακίνη/kg σ.β. για μια εφάπαξ υποδόρια (s.c.) 
χορήγηση.
Αυτό είναι ισοδύναμο με

7,5 ml Baytril One ενέσιμο διάλυμα ανά  
100 kg σ.β. ανά ημέρα

Να μη χορηγούνται περισσότερα από 15 ml (βοοειδή) 
ή 7,5 ml (μόσχοι) σε ένα σημείο κατά την υποδόρια 
(s.c) ένεση. Σε περίπτωση σοβαρών ή χρόνιων 
αναπνευστικών νoσημάτων μια δεύτερη χορήγηση 
μπορεί να απαιτείται μετά από 48 ώρες.
Η δοσολογία για τη θεραπεία της E.coli μαστίτιδας 
είναι 5 mg ενροφλοξακίνη/kg σ.β. με ενδοφλέβια (i.v.) 
χορήγηση.

Baytril® One

ενέσιμο διάλυμα για  
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Αυτό είναι ισοδύναμο με

5 ml Baytril One ενέσιμο διάλυμα ανά  
100 kg σ.β. ανά ημέρα

Η θεραπεία της E.coli μαστίτιδας πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά με ενδοφλέβια (i.v.) χορήγηση για 2 με 
3 συνεχόμενες ημέρες.
Χοίροι:
Η δοσολογία για αναπνευστικά νοσήματα είναι 7,5 mg 
ενροφλοξακίνη/kg σ.β. για μια εφάπαξ ενδομυϊκή (i.m.) 
χορήγηση.
Αυτό είναι ισοδύναμο με

0,75 ml Baytril One ενέσιμο διάλυμα ανά  
10 kg σ.β. ανά ημέρα

Να μη χορηγούνται περισσότερα από 7,5 ml σε ένα 
σημείο κατά την ενδομυϊκή (i.m.) ένεση. Σε περίπτωση 
σοβαρών ή χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων μια 
δεύτερη χορήγηση μπορεί να απαιτείται μετά από 48 
ώρες.
Τρόπος χορήγησης:
Βοοειδή:
Για υποδόρια ένεση (αναπνευστικό νόσημα) ή για 
ενδοφλέβια ένεση (E.coli μαστίτιδα).
Χοίροι:
Για ενδομυϊκή ένεση στους μύες στο λαιμό στη βάση 
του αυτιού. To πώμα μπορεί να τρυπηθεί με ασφάλεια 
μέχρι 20 φορές.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για να εξασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό 
βάρος θα πρέπει να προσδιορίζεται όσο το δυνατόν 
ακριβέστερα, για να αποφεύγεται η υποδοσολογία.
Εάν δεν υπάρχει κλινική βελτίωση εντός δύο ή τριών 
ημερών θα πρέπει να πραγματοποιείται νέα δοκιμή 
ευαισθησίας και εάν είναι απαραίτητο να αλλάζει η 
θεραπεία.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
υποδόρια (s.c.): 14 ημέρες
ενδοφλέβια (i.v.): 7 ημέρες
Γάλα:
υποδόρια (s.c.): 5 ημέρες
ενδοφλέβια (i.v.): 3 ημέρες
Χοίροι:
Κρέας:
ενδομυϊκά (i.m.): 12 ημέρες
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και 
δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Να μην ψύχεται ή κατα-
ψύχεται. Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό 
φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης 
που αναγράφεται στο κουτί και στην ετικέτα μετά 
(ΛΗΞΗ/EXP). Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την 
τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα. Διάρκεια 
ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Για επαναλαμβανόμενες ενέσεις ή όταν ο όγκος 
έγχυσης υπερβαίνει τα 15 ml (βοοειδή) ή τα 7,5 ml 
(χοίροι, μόσχοι) σε διαιρημένες δόσεις, θα πρέπει να 
επιλέγεται ένα νέο σημείο για κάθε έγχυση.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίσημη και τοπική 
αντιμικροβιακή πολιτική, όταν χρησιμοποιείται το προϊόν.
Οι φθοροκινολόνες πρέπει να προορίζονται για τη 
θεραπεία κλινικών καταστάσεων οι οποίες ανταπο-
κρίθηκαν ανεπαρκώς, ή αναμένεται να ανταποκριθούν 
ανεπαρκώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών.
Όποτε είναι δυνατόν, οι φθοροκινολόνες θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν δοκιμής ευαισθη-
σίας. 

Η χρήση του προϊόντος εκτός των οδηγιών που περι-
λαμβάνονται στην Π.Χ.Π., πιθανόν να αυξήσει τη 
συχνότητα εμφάνισης βακτηρίων που είναι ανθεκτικά 
στις φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες φθορο-
κινολόνες λόγω πιθανής διασταυρούμενης ανθεκτι-
κότητας. Η ενροφλοξακίνη αποβάλλεται από τους 
νεφρούς. Όπως συμβαίνει με όλες τις φθοροκινο-
λόνες, καθυστερημένη απέκκριση είναι αναμενόμενη 
σε παρουσία υπάρχουσας νεφρικής βλάβης.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται 
από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν 
σε ζώα
Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτοένεση, να 
αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδεί-
ξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών 
χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊό-
ντος. Εάν ο πόνος επιμένει για πάνω από 12 ώρες 
μετά από την ιατρική εξέταση, να αναζητήσετε και 
πάλι ιατρική βοήθεια. Άτομα με γνωστή υπερευαι-
σθησία στην ενροφλοξακίνη θα πρέπει να αποφεύ-
γουν την επαφή με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευ-
τικό προϊόν. Πλύνετε τυχόν σταγόνες από το δέρμα 
ή τα μάτια αμέσως με νερό. Να μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε κατά τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος.
Κύηση και γαλουχία
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
κύησης και γαλουχίας.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και 
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Ο συνδυασμός της ενροφλοξακίνης με μακρολίδια 
αντιβιοτικά ή τετρακυκλίνες μπορεί να προκαλέσει 
ανταγωνιστική επίδραση. Η απέκκριση της θεοφυλ-
λίνης μπορεί να καθυστερήσει.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, 
αντίδοτα)
Στα βοοειδή μια δόση των 25 mg/ kg σωματικού 
βάρους που χορηγήθηκε υποδόρια για 15 συνεχό-
μενες ημέρες είναι ανεκτή χωρίς κλινικά συμπτώματα. 
Υψηλότερες δόσεις στα βοοειδή και δόσεις περίπου 
25 mg/ kg και παραπάνω στους χοίρους μπορεί να 
προκαλέσουν λήθαργο, χωλότητα, αταξία, ελαφριά 
σιελόρροια και μυϊκό τρόμο.
Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμει-
γνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙ-
ΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥ-
ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό 
προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του 
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
εθνικές απαιτήσεις.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΛΛΑΔΑ: 04/10/2018
ΚΥΠΡΟΣ: 18/03/2019
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
100 ml
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου 
της άδειας κυκλοφορίας.

Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 

ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 

210 7793777


