
Αρ. Παρτίδας

Hμ. Λήξης

0.5 mg/ml

15 ml

0.5 mg/ml

πόσιμο εναιώρημα 
για γάτες

Meloxicam

πόσιμο εναιώρημα 
για γάτες

Meloxicam15 ml

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΟ(Α) 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Meloxicam   0.5 mg/ml
Sodium benzoate 1.5 mg/ml

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Γάτες.

ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ) 
Ανακούφιση της φλεγμονής και του πόνου 
σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Χρήση από το στόμα.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 
Να χορηγείται με την τροφή ή κατευθείαν 
από το στόμα με την παρεχόμενη 
βαθμονομημένη σύριγγα. 
Αποφύγετε μόλυνση κατά τη διάρκεια της 
χρήσης.
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν τη 
χρήση. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ , ΕΑΝ ΕΊΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ 
Να μη χορηγείται σε έγκυα ή γαλουχούντα 
ζώα.
Να μην χρησιμοποιείται σε γάτες που 
υποφέρουν απο γαστρεντερικές 
διαταραχές όπως ερεθισμός και 
αιμορραγία, μειωμένη ηπατική, καρδιακή 
ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές 
διαταραχές.
Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε 
κάποιο από τα έκδοχα.  
Να μη χρησιμοποιείται σε  γάτες  ηλικίας 
μικρότερης των 6 εβδομάδων. 

Το Loxicom 0.5 mg/ml πόσιμο εναιώρημα 
για γάτες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
μετά από παρεντερική αγωγή με 
μελοξικάμη ή άλλα ΜΣΑΦ  καθώς η 
κατάλληλη αγωγή για θεραπευτικές επί 
μακρόν  αγωγές  δεν έχουν τεκμηριωθεί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
Μετά το άνοιγμα να χρησιμοποιείται μέσα 
σε 6 μήνες. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν 
δεν απαιτεί καμία ειδική συνθήκη 
φύλαξης. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 
ΕΑΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ
Απορρίψτε το άχρηστο υλικό σύμφωνα με 
την τοπική ισχύουσα νομοθεσία. 

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση
Να χορηγείται μόνο με κτηνιατρική 
συνταγή. 

Κρατείστε το σε μέρος που δεν βλέπουν 
και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Norbrook Laboratories Limited
Newry
Co. Down, 
United Kingdom
Telephone number 00442830260200
Fax number 00442830260201

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/2/08/090/009

τοπικός αντιπρόσωπος
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
Φλέμιγκ 15 
Μαρούσι 151 23 
ΑΘΗΝΑ 
ΕΛΛΑΔΑ

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση
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Customer......................  Hellafarm
Country.........................  Greece
Product .........................  Loxicom 0.5mg for Cats
Volume .........................  Insert
Resource Code .............  218159
Revision Level ..............  C02
Pharma Code................  not assigned yet
Barcode.........................  n/a
Dimensions ..................  40 x 40 x 115mm
Keyline (Die) Ref. .........  Norb 92
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