
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΤΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Οι ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν τις ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ που πρέπει να δοθούν ΑΜΕΣΑ στο σκύλο, με την υποψία 
δηλητηρίασης. Σε καμία περίπτωση τα παρακάτω φάρμακα δεν υποκαθιστούν 
την κατάλληλη θεραπεία για τη δηλητηρίαση του σκύλου, η οποία μπορεί να 
δοθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Κτηνίατρο. Για το λόγο αυτό, η χορήγηση των 
φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σε επικοινωνία με Κτηνίατρο κι αμέσως μετά 
ο σκύλος να μεταφέρεται στο πλησιέστερο Κτηνιατρείο.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ
Τα συχνότερα συμπτώματα που εμφανίζονται σε σκύλο

που έχει υποστεί δηλητηρίαση είναι:
• Έλλειψη συντονισμού των κινήσεων και απροθυμία για μετακίνηση
• Έντονος μυϊκός τρόμος που μπορεί να εμφανίζεται σε ένα μόνο σημείο του             
   σώματος ή να είναι γενικευμένος
• Έκκριση υπερβολικής ποσότητας σάλιου (σιελόρροια)
• Αυξημένος αναπνευστικός ρυθμός (ταχύπνοια) και κοιλιακή αναπνοή (δύσπνοια)
• Συνεχόμενοι έμετοι και πιθανόν διάρροια
• Επιληπτικές κρίσεις που συνοδεύονται από ολιγόλεπτη απώλεια συνείδησης

Το έργο LIFE ARCPROM (LIFE18 NAT/GR/000768) έχει στόχο τη 
βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου - αρκούδας σε τέσσερα Εθνικά 
Πάρκα της N.Eυρώπης, τρία στην Ελλάδα και ένα στην Ιταλία. To έργο 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και θα έχει διάρκεια 5 χρόνων. Εταίροι 
του έργου είναι τέσσερα Εθνικά Πάρκα (Πρεσπών, Β.Πίνδου, Οροσειράς 
Ροδόπης και Maiella), δύο πανεπιστήμια (της Θεσσαλίας και της Δυτικής 
Μακεδονίας) και δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις (Καλλιστώ και WWF 
Iταλίας). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το πρόγραμμα 
LIFE της ΕΕ, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους των εταίρων, ενώ ο 
συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.786.497€.

Πριν τη χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου που περιέχεται 
στο κυτίο θα πρέπει να διαβαστούν ΟΛΕΣ οι πληροφορίες 
που περιέχονται στο Φύλλο Οδηγιών.

Σε περίπτωση που ο σκύλος εμφανίζει επιθετική συμπερι-
φορά ΔΕΝ θα πραγματοποιείται καμία προσπάθεια χορή-
γησης των φαρμάκων, για την αποφυγή ατυχήματος.

Η διάνοιξη των φιαλιδίων γίνεται με σπάσιμο του λαιμού 
του φιαλιδίου, ασκώντας πίεση με τον αντίχειρα πάνω στη 
λευκή τελεία που υπάρχει στο φιαλίδιο.
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www. lifearcprom.uowm.gr/



ΒΗΜΑ 1 Εφαρμόζονται τα γάντια μίας χρήσης που περιέχονται στο κυτίο

 Χορήγηση ΑΤΡΟΠΙΝΗΣ 
 (ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ) 

 Χορήγηση ΑΠΟΜΟΡΦΙΝΗΣ 
 (ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ)

 Χορήγηση ΧΑΠΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

*Η χορήγηση ατροπίνης είναι ανεξάρτητη από το χρόνο κατανάλωσης 
του δηλητηρίου κι από την πρόκληση ή όχι εμετού στο σκύλο. 
**Η απαραίτητη ποσότητα ατροπίνης χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση 
στην περιοχή του μηρού (μπούτι). 

*Η πρόκληση εμετού στο σκύλο επιτρέπεται ΜΟΝΟ εάν ο σκύλος διατηρεί 
τις αισθήσεις του. 
**Η πρόκληση εμετού στο σκύλο εφαρμόζεται ΜΟΝΟ όταν είναι γνωστή η 
ώρα κατάποσης του δηλητηρίου και δεν έχουν περάσει περισσότερες από 
2 ώρες από την κατάποση. 
***Η απομορφίνη χορηγείται με υποδόρια (κάτω από το δέρμα) ένεση 
στην περιοχή του τραχήλου (αυχένα). 

*Ο ενεργός άνθρακας μπορεί να δίδεται επικουρικά, καθώς δεσμεύει 
κάποιες (όχι όλες) από τις τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά 
ως δηλητήρια.

**Τα χάπια θα πρέπει να χορηγούνται μετά την πρόκληση εμετού στο 
σκύλο.

*** Τα χάπια θα πρέπει να χορηγούνται ΜΟΝΟ σε σκύλους που διατηρούν 
τις αισθήσεις τους και ΔΕΝ εμφανίζουν δύσπνοια, ταχύπνοια, σύγχυση 
ή και επιθετικότητα.

**Σε περίπτωση που δεν βελτιωθεί η κλινική εικόνα του σκύλου 
εντός 15 λεπτών από την αρχική χορήγηση ατροπίνης, θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μια δεύτερη χορήγηση με δόση τη μισή από την πρώτη.

ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3 ΒΗΜΑ 4Συνολικό Βάρος 
σκύλου
10 κιλά Μισή αμπούλα 30 κιλά 2 αμπούλες

15 κιλά Μία αμπούλα 35 κιλά 2 αμπούλες

20 κιλά

25 κιλά

Μία αμπούλα

Μία αμπούλα

40 κιλά

>40 κιλά

2 αμπούλες

3 αμπούλες

Συνιστώμενη 
Δόση

Συνολικό Βάρος 
σκύλου

Συνιστώμενη 
Δόση

Συνολικό Βάρος 
σκύλου
10 κιλά Μισή αμπούλα 30 κιλά Μία αμπούλα

15 κιλά Μισή αμπούλα 35 κιλά Μία αμπούλα
και μισή 

20 κιλά

25 κιλά

Μία αμπούλα

Μία αμπούλα

40 κιλά

>40 κιλά

Μία αμπούλα
και μισή

2 αμπούλες

Συνιστώμενη 
Δόση

Συνολικό Βάρος 
σκύλου

Συνιστώμενη 
Δόση

Συνολικό Βάρος 
σκύλου
10 κιλά 1 χάπι 30 κιλά 4 χάπια

15 κιλά 2 χάπια 35 κιλά 4 χάπια

20 κιλά

25 κιλά

2 χάπια

3 χάπια

40 κιλά

>40 κιλά

5 χάπια

5 χάπια

Συνιστώμενη 
Δόση

Συνολικό Βάρος 
σκύλου

Συνιστώμενη 
Δόση

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΗΜΑ 5

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ:
Γιαννακόπουλος Αλέξιος: 6972609779
Χατζόπουλος Δημήτριος: 6936689152

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:

Καλογήρου Γιώργος 23850 46085, 6983717152


