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E.coli

0,125 - 0,25 ml προϊόντος 
ανά kg σωματικού 
βάρους 

 
 
3 - 5 ημέρες 
 
 
 
 
20 ημέρες

125ml, 250ml, 
500ml, 1000ml

Θεραπευτική 
Ένδειξη:

Δοσολογία:

Διάρκεια Θεραπείας:

Χρόνος Αναμονής:

Διαθέσιμο σε 
χρηστικά μπουκάλια:

Αντενδείξεις 

Η παρομομυκίνη πρώτη φορά απομονώθηκε από καλλιέργεια 

του μικροοργανισμού Streptomyces chrestomyceticus και 

αρχικά ονομάστηκε «αμινοσιδίνη». Η παρομομυκίνη ανήκει 

στην κατηγορία των αμινογλυκοσίδων με ευρύ φάσμα δράσης, 

δηλαδή είναι δραστική έναντι διάφορων Gram- θετικών 

βακτηρίων καθώς και έναντι πολλών Gram- αρνητικών. 

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή 
υπερευαισθησία στην παρομομυκίνη, σε 
άλλες αμινογλυκοσίδες ή σε οποιοδήποτε 
από τα έκδοχα.

Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις με 
νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.

Να μη χρησιμοποιείται σε μηρυκάζοντα ζώα.

Να μη χρησιμοποιείται σε ινδόρνιθες 
(γαλοπούλες) λόγω του κινδύνου επιλογής 
αντιμικροβιακής αντοχής σε εντερικά 
βακτήρια.



Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό, γάλα ή υποκατάστατο 
γάλακτος για προ-μηρυκαστικά βοοειδή και χοίρους.

1 ml Parofor® 140 mg / ml OS περιέχει 200 mg 
θειικής παραμομυκίνης, ισοδύναμο με την βάση της 
παρομομυκίνης 140 mg ή 140.000 IU της δραστικότητας 
της παρομομυκίνης. 

Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό, γάλα ή 
υποκατάστατο γάλακτος.

Προ-μηρυκαστικά βοοειδή και χοίρους.

Θεραπεία γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται 
από στελέχη της Escherichia coli ευαίσθητα στην 
παρομομυκίνη.

Προ-μηρυκαστικά βοοειδή: 225-50mg θειικής 
παρομομυκίνης / kg σ.β./ημέρα (ισοδύναμο με 0,125-
0,25ml προϊόντος / kg σ.β./ημέρα).

Χοίροι: 25-40 mg θειικής παρομομυκίνης/ kg σ.β./ημέρα 
(ισοδύναμο με 0,125-0,2ml προϊόντος / kg σ.β./ημέρα).

Για να εξασφαλίσετε ακριβή μέτρηση της απαιτούμενης 
ποσότητας του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
κατάλληλος βαθμονομημένος εξοπλισμός μέτρησης. 
 
 
 
  
3-5 ημέρες. Χορήγηση από το στόμα.  
 
 
 
 
 
 
 

Προ-μηρυκαστικά βοοειδή   
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 20 ημέρες

Χοίροι
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 3 ημέρες 

Η παρομομυκίνη όταν χορηγείται από το στόμα δύσκολα 
απορροφάται συστηματικά. Επιβλαβείς επιδράσεις λόγω 
τυχαίας υπερδοσολογίας είναι εξαιρετικά απίθανες.

Σύνθεση

Φαρμακευτική 
μορφή

Είδος ζώου για 
χρήση

Θεραπευτικές 
ενδείξεις

Διάρκεια 
θεραπείας

Χρόνος(οι) 
αναμονής 

Αποθήκευση

Ασυμβατότητες 

ΣυσκευασίαΥπερδοσολογία

Διάρκεια ζωής 

• Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού 
προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 2 έτη. 

• Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της 
στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες. 

• Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 
24 ώρες. 

• Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε γάλα/ 
υποκατάστατο γάλακτος: 6 ώρες.

 
Προϊόν συσκευασμένο προς πώληση: να μη φυλάσσετε 
πάνω από 25 ° C.
Μετά το πρώτο άνοιγμα: να μην φυλάσσετε πάνω από 25 ° C. 
Μετά την ανασύσταση: δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί 
στις συνθήκες αποθήκευσης. 
 
 
 
 
 
Σε περίπτωση έλλειψης μελετών συμβατότητας, το 
παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει 
να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά 
προϊόντα.

Λευκή φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με 
βιδωτό πώμα από πολυπροπυλένιο 125 ml, 250 ml, 500 ml 
και 1 L. Μπορεί να μην διατίθονται όλες οι συσκευασίες 
στο εμπόριο.

Οδηγίες κατά τη 
χρήση

 140 mg/ml OS


