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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 

Respisure, ενέσιµο γαλάκτωµα  

 

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: 

 

Elanco GmbH 

Heinz-Lohmann-Str. 4 

27472 Cuxhaven 

Γερµανία  

 

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 

 

Zoetis Belgium 

Rue Laid Burniat 1 

B-1348 Louvain-la-Neuve 

Βέλγιο 

 

ή 

 

Laboratorios SYVA, S.A.U. 

Avda. Portugal, s/n, Parque Tecnológico de León,  

Parcelas 15-16, León, 24009,  

Ισπανία 

 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Respisure, ενέσιµο γαλάκτωµα 

 

 

3.   ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

Σε κάθε δόση των 2 ml περιέχονται: 

Αδρανοποιηµένο Mycoplasma hyopneumoniae: ελάχιστο 6000 RU (Movάδες ELISA), 0,025 ml 

Amphigen base και 0,075 ml Drakeol 5 όπως και ανοσοενισχυτική ουσία και 0,185 mg 

Thiomersal όπως και συντηρητικό.  

 

 

4. ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 

 

Πρόληψη της ενζωοτικής (χρόνιας) πνευµονίας των χοίρων, που προκαλείται από το Mycoplasma 

hyopneumoniae. 

 

 

5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΞΕΙΣ 

 

Καµία  
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6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Μπορεί να παρατηρηθεί αντίδραση υπερευαισθησίας. 

 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε  ανεπιθύµητη ενέργεια, ακόµα και αν δεν αναφέρεται στο 

εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αµφιβάλετε για την αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου  , 

παρακαλείσθε να ενηµερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

 

7. ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ  

 

Παχυνόµενοι χοίροι. 

 

 

8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

Το εµβόλιο χορηγείται στη δόση των 2 ml ενδοµυϊκά, κατά προτίµηση πίσω από το αυτί και σε 

καθαρό µέρος. 

 

9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: 

 

Εµβολιακό πρόγραµµα 

Χορηγούνται δύο δόσεις στα χοιρίδια: 

1η δόση: στην ηλικία των 7 ηµερών. 

2η δόση: µετά τον απογαλακτισµό (στην ηλικία των 3-5 εβδοµάδων). 

 

 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

  

Μηδέν ηµέρες.  

 

 

11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

 

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσεται προστατευµένο από το φως. 

∆ιάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα του περιέκτη: 10 ώρες 

 

12.  ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣH(ΕΙΣ) 

 

Να εµβολιάζονται µόνο κλινικά υγιή ζώα. Εάν συµβεί αναφυλακτική αντίδραση χορηγείστε 

αδρεναλίνη ή ισοδύναµο. 

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Να χρησιµοποιηθεί όλο το περιεχόµενο του φιαλιδίου όταν 

ανοιχθεί, για να αποφευχθεί βακτηριακή µόλυνση. Σιγουρευτείτε ότι τα υλικά για τον εµβολιασµό 

είναι καθαρά και στείρα πριν τη χρήση και ότι παραµένουν έτσι και κατά την διάρκεια του 

εµβολιασµού. 
 
Eιδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: 

∆εν ισχύει. 
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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 

επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του προϊόντος. 

 

Προς τον χρήστη: 

Αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν περιέχει παραφινέλαιο. Σε περίπτωση τυχαίας 

ένεσης/αυτοένεσης µπορεί να προκληθεί έντονος πόνος και εξοίδηση, ιδιαιτέρως αν η ένεση γίνει 

σε άρθρωση ή σε δάκτυλο. Σε σπάνιες περιπτώσεις αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα απώλεια 

του δακτύλου, εάν δεν παρασχεθεί άµεση ιατρική φροντίδα. 

Αν κατά λάθος σας χορηγηθεί αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, ακόµα και αν η ποσότητα 

είναι πολύ µικρή, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή, έχοντας µαζί σας το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Εάν ο πόνος επιµείνει για περισσότερο από 12 ώρες µετά την ιατρική εξέταση, ζητήστε και πάλι 

ιατρική συµβουλή. 

 

Προς τον ιατρό: 

Αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν περιέχει παραφινέλαιο. Τυχαία ένεση µε αυτό το προϊόν, 

ακόµη και σε µικρές ποσότητες, ενδεχοµένως να προκαλέσει έντονη εξοίδηση, η οποία, µπορεί π.χ., 

να έχει ως αποτέλεσµα ισχαιµική νέκρωση, ακόµα και απώλεια δακτύλου. Απαιτείται η ΑΜΕΣΗ 

εξειδικευµένη χειρουργική φροντίδα και ενδεχοµένως πρώιµη διάνοιξη και έκπλυση της περιοχής 

που έγινε η ένεση, ιδιαιτέρως όταν αφορά τη ράγα του δακτύλου ή τον τένοντα. 

 

Εγκυµοσύνη και γαλουχία 

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της 

κύησης ή της γαλουχίας. 

 

Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης: 

∆εν είναι γνωστή καµία. 

∆εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα από την χρήση 

του εν λόγω εµβολίου µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρµακο. Η απόφαση για την χορήγηση 

του εν λόγω εµβολίου πριν ή µετά από τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρµάκου, 

θα πρέπει να λαµβάνεται κατά περίπτωση. 

 

Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα): 

∆εν παρατηρήθηκαν µετεµβολιακές αντιδράσεις µετά από εφαρµογή υπερδοσίας. 

Ασυµβατότητες 

Να µην αναµειγνύεται µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν. 

 

13.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

 

Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται µέσω των λυµάτων ή των οικιακών αποβλήτων. 

Συµβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας ή/και τον φαρµακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των 

χρησιµοποιηθέντων φαρµάκων. Τα µέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 

14.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ  

 

03/08/2020 
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15.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

HDPE ή γυάλινο φιαλίδιο των 50 δόσεων (100 ml). 

HDPE ή γυάλινο φιαλίδιο των 125 δόσεων (250 ml).  

Κουτί των 10 φιαλιδίων των 50 δόσεων (100 ml). 

Κουτί των 4 φιαλιδίων των 125 δόσεων (250 ml). 

 

Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, 

παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λ. Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα,  

Τηλ.: 2130065000  


