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Αριθμός EU Επινοηθείσα 
ονομασία 

Περιεκτικ
ότητα 

Φαρμακοτεχνική 
μορφή 

Είδος 
στόχος 

Οδός 
χορήγησης 

Συσκευασία Περιεχόμενο Μέγεθος 
συσκευασία
ς 

Χρόνος 
αναμονής 

EU/2/07/078/001 
 

Rheumocam 1.5 mg/ml Πόσιμο εναιώρημα Σκύλοι Aπό το 
στόμα    
 

Φιαλίδιο (PET) 
σύριγγα (PP) 

42 ml 1 φιαλίδιο + 
1 σύριγγα 

Νοτ που ισχύουν 

EU/2/07/078/002 
 

Rheumocam 1.5 mg/ml Πόσιμο εναιώρημα Σκύλοι Aπό το 
στόμα    
 

Φιαλίδιο (PET) 
σύριγγα (PP) 

100 ml 1 φιαλίδιο + 
1 σύριγγα 

v 

EU/2/07/078/003 
 

Rheumocam 1.5 mg/ml Πόσιμο εναιώρημα Σκύλοι Aπό το 
στόμα    
 

Φιαλίδιο (PET) 
σύριγγα (PP) 

200 ml 1 φιαλίδιο + 
1 σύριγγα 

Νοτ που ισχύουν 

EU/2/07/078/004 
 

Rheumocam 1.5 mg/ml Πόσιμο εναιώρημα Σκύλοι Aπό το 
στόμα    
 

Φιαλίδιο (HDPE) 
σύριγγα (PP) 

15 ml 1 φιαλίδιο + 
1 σύριγγα 

Νοτ που ισχύουν 

EU/2/07/078/005 Rheumocam 1 mg μασώμενα δισκία Σκύλοι Aπό το 
στόμα 

blisters (PVC/PVDC)   20 x 1 δισκία 
(Μονάδα 
δόσης) 

Νοτ που ισχύουν 

EU/2/07/078/006 Rheumocam 1 mg μασώμενα δισκία Σκύλοι Aπό το 
στόμα 

blisters (PVC/PVDC)   100 x 1 
δισκία 
(Μονάδα 
δόσης) 

Νοτ που ισχύουν  
 

EU/2/07/078/007 Rheumocam 2.5 mg μασώμενα δισκία Σκύλοι Aπό το 
στόμα 

blisters (PVC/PVDC)   20 x 1 δισκία 
(Μονάδα 
δόσης) 

Νοτ που ισχύουν  
 
 

EU/2/07/078/008 Rheumocam 2.5 mg μασώμενα δισκία Σκύλοι Aπό το 
στόμα 

blisters (PVC/PVDC)   100 x 1 
δισκία 
(Μονάδα 
δόσης) 

Νοτ που ισχύουν  
 
 

EU/2/07/078/009 Rheumocam 15 mg/ml Πόσιμο 
εναιώρημα 
 

Άλογα Από του 
στόματος 
 

Φιαλίδιο +  
σύριγγα  

100 ml 1 φιαλίδιο + 
1 σύριγγα 

Κρέας και 
εδώδιμοι ιστοί:  
3 ημέρες 
 

EU/2/07/078/010 Rheumocam 15 mg/ml Πόσιμο 
εναιώρημα 
 

Άλογα Από του 
στόματος 
 

Φιαλίδιο +  
σύριγγα  

250 ml 1 φιαλίδιο + 
1 σύριγγα 

Κρέας και 
εδώδιμοι ιστοί:  
3 ημέρες 

EU/2/07/078/011 Rheumocam 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα  βοοειδή, 
χοίρους 
και 
άλογα 

Βοοειδή: 
s.c./i.v. 
χοίρους: i.m. 
άλογα: i.v. 

Φιαλίδιο (γυάλινο)   20 ml 1 φιαλίδιο Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 15 ημέρες 
Γάλα: 5 ημέρες 
(Βοοειδή) 
Κρέας και εδώδιμοι 
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ιστοί : 5 ημέρες 
(Άλογα) 
Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 5 ημέρες 
(Χοίροι) 

EU/2/07/078/012 Rheumocam 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα  βοοειδή, 
χοίρους 
και 
άλογα 

Βοοειδή: 
s.c./i.v. 
χοίρους: i.m. 
άλογα: i.v. 

Φιαλίδιο (γυάλινο)   50 ml 1 φιαλίδιο Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 15 ημέρες 
Γάλα: 5 ημέρες 
(Βοοειδή) 
Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 5 ημέρες 
(Άλογα) 
Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 5 ημέρες 
(Χοίροι) 

EU/2/07/078/013 Rheumocam 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα  βοοειδή, 
χοίρους 
και 
άλογα 

Βοοειδή: 
s.c./i.v. 
χοίρους: i.m. 
άλογα: i.v. 

Φιαλίδιο (γυάλινο)   100 ml 1 φιαλίδιο Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 15 ημέρες 
Γάλα: 5 ημέρες 
(Βοοειδή) 
Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 5 ημέρες 
(Άλογα) 
Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 5 ημέρες 
(Χοίροι) 

EU/2/07/078/014 Rheumocam 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα  βοοειδή, 
χοίρους 
και 
άλογα 

Βοοειδή: 
s.c./i.v. 
χοίρους: i.m. 
άλογα: i.v. 

Φιαλίδιο (γυάλινο)   250 ml 1 φιαλίδιο Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 15 ημέρες 
Γάλα: 5 ημέρες 
(Βοοειδή) 
Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 5 ημέρες 
(Άλογα) 
Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 5 ημέρες 
(Χοίροι) 

EU/2/07/078/015 Rheumocam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα  Σκύλοι 
και γάτες 

Σκύλοι: 
s.c./i.v. 
γάτες: s.c. 

Φιαλίδιο (γυάλινο)   10 ml 1 Νοτ που ισχύουν 

EU/2/07/078/016 Rheumocam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα  Σκύλοι 
και γάτες 

Σκύλοι: 
s.c./i.v. 
γάτες: s.c. 

Φιαλίδιο (γυάλινο)   20 ml 1 Νοτ που ισχύουν 

EU/2/07/078/017 Rheumocam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα  Σκύλοι 
και γάτες 

Σκύλοι: 
s.c./i.v. 
γάτες: s.c. 

Φιαλίδιο (γυάλινο)   100 ml 1 Νοτ που ισχύουν 
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EU/2/07/078/018 Rheumocam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα  βοοειδή 
και 
χοίρους  

βοοειδή: 
ενδοφλέβια 
ή. υποδόρια 
χοίρους: 
ενδομυϊκή 

Φιαλίδιο (γυάλινο)   20 ml 1 φιαλίδιο Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 15 ημέρες 
(Βοοειδή) 
Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 5 ημέρες 
(Χοίροι) 
 

EU/2/07/078/019 Rheumocam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα  βοοειδή 
και 
χοίρους  

βοοειδή: 
ενδοφλέβια 
ή. υποδόρια 
χοίρους: 
ενδομυϊκή 

Φιαλίδιο (γυάλινο)   50 ml 1 φιαλίδιο Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 15 ημέρες 
(Βοοειδή) 
Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 5 ημέρες 
(Χοίροι) 
 

EU/2/07/078/020 Rheumocam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα  βοοειδή 
και 
χοίρους  

βοοειδή: 
ενδοφλέβια 
ή. υποδόρια 
χοίρους: 
ενδομυϊκή 

Φιαλίδιο (γυάλινο)   100 ml 1 φιαλίδιο Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 15 ημέρες 
(Βοοειδή) 
Κρέας και εδώδιμοι 
ιστοί : 5 ημέρες 
(Χοίροι) 
 

EU/2/07/078/021 Rheumocam  
 

330 mg Κόκκοι σε 
φακελάκι. 
 

Άλογα Με την 
τροφή. 
 

Φακελάκια 
(χαρτί/ΡΕ/αλουμινίο
υ/ΡΕ) 

 100 
φακελάκια  

Κρέας και 
εδώδιμοι ιστοί:  
3 ημέρες  

EU/2/07/078/022 Rheumocam 0.5 mg/ml Πόσιμο εναιώρημα Γάτες 
 

Aπό το 
στόμα 
 

Φιαλίδιο (HDPE)  
σύριγγα (PP) 

10 ml 1 φιαλίδιο + 
1 σύριγγα 

Νοτ που ισχύουν 

EU/2/07/078/023 Rheumocam 0.5 mg/ml Πόσιμο εναιώρημα Γάτες 
 

Aπό το 
στόμα 
 

Φιαλίδιο (HDPE)  
σύριγγα (PP) 

15 ml 1 φιαλίδιο + 
1 σύριγγα 

Νοτ που ισχύουν 

EU/2/07/078/024 Rheumocam 0.5 mg/ml Πόσιμο εναιώρημα Γάτες 
 

Aπό το 
στόμα 
 

Φιαλίδιο (PP)  
σύριγγα (PP) 

3 ml 1 φιαλίδιο + 
1 σύριγγα 

Νοτ που ισχύουν 

EU/2/07/078/025 Rheumocam 0.5 mg/ml Πόσιμο εναιώρημα Γάτες 
 

Aπό το 
στόμα 
 

Φιαλίδιο (PP)  
σύριγγα (PP) 

5 ml 1 φιαλίδιο + 
1 σύριγγα 

Νοτ που ισχύουν 

EU/2/07/078/026 Rheumocam  
 

330 mg Κόκκοι σε 
φακελάκι. 
 

Άλογα Με την 
τροφή. 
 

Φακελάκια 
(χαρτί/ΡΕ/αλουμινίο
υ/ΡΕ) 

 10 
φακελάκια  

Κρέας και 
εδώδιμοι ιστοί:  
3 ημέρες  

 


