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2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
AviPro SALMONELLA DUO 
λυοφιλοποιηµένο υλικό χορήγηση µε πόσιµο νερό 
  
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
Μία δόση περιέχει: 
 
∆ραστικά συστατικά: 
Ζωντανά εξασθενηµένα βακτήρια Salmonella Enteritidis, στέλεχος Sm24/Rif12/Ssq, ελάχ. 1 x 108 CFU* και 
µέγ. 6 x 108 CFU*  
Ζωντανά εξασθενηµένα βακτήρια Salmonella Typhimurium, στέλεχος Nal2/Rif9/Rtt, ελάχ. 1 x 108 CFU* και 
µέγ. 6 x 108 CFU*  
*CFU =  µονάδες σχηµατισµού αποικιών. 
 
 
Έκδοχα:  
Soy peptone 
Sucrose 
Gelatine 
Ρυθµιστικό διάλυµα HEPES 
 
Εµφάνιση:  
Λευκός-γκρίζος έως λευκός-καφέ σβόλος 
 
  
4. ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 
Όρνιθες (µελλοντικοί γεννήτορες και µελλοντικές ωοτόκες όρνιθες): 
Για την ενεργητική ανοσοποίηση υγιών ή ευπαθών ορνίθων, ώστε να µειωθεί η απέκκριση µέσω των 
κοπράνων και η ανάπτυξη αποικιών στα εσωτερικά όργανα µε φυσικά στελέχη Salmonella Enteritidis 
και Salmonella Typhimurium και για να µειωθεί η ανάπτυξη αποικιών στα αυγά µε φυσικά στελέχη 
Salmonella Enteritidis. 
 
Έναρξη ανοσίας:      15 ηµέρες 



∆ιάρκεια ανοσίας:   52 εβδοµάδες έναντι του λοιµογόνου S. Enteritidis και 46 εβδοµάδες έναντι 
του λοιµογόνου S. Typhimurium από το χρονικό σηµείο του τελευταίου 
εµβολιασµού όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το συνιστώµενο 
χρονοδιάγραµµα εµβολιασµού. 

 
Ινδόρνιθες γεννήτορες και ινδόρνιθες κρεατοπαραγωγής: 
Για την ενεργητική ανοσοποίηση υγιών ή ευπαθών ινδορνίθων, ώστε να µειωθεί ο αποικισµός 
εσωτερικών οργάνων µε φυσικά στελέχη Salmonella Enteritidis και Salmonella Typhimurium.  
 
Σε γενικές γραµµές, ο αποικισµός εσωτερικών οργάνων εµβολιασµένων ινδορνίθων µε βακτήρια που 
συνιστούν πρόκληση, µειώνεται σε σύγκριση µε µη εµβολιασµένες ινδόρνιθες. Στατιστικά σηµαντική 
µείωση δεν µπόρεσε να καταδειχθεί σε όλες τις περιπτώσεις. 
 
Έναρξη ανοσίας:    21 ηµέρες µετά τον πρώτο εµβολιασµό 
∆ιάρκεια ανοσίας: για µελλοντικούς γεννήτορες: 30 εβδοµάδες έναντι του λοιµογόνου Salmonella 

Enteritidis και 28 εβδοµάδες έναντι του λοιµογόνου Salmonella Typhimurium από 
το χρονικό σηµείο του τελευταίου εµβολιασµού όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε 
το συνιστώµενο χρονοδιάγραµµα εµβολιασµού 
για ινδόρνιθες κρεατοπαραγωγής: 10 εβδοµάδες έναντι του λοιµογόνου Salmonella 
Enteritidis και έναντι του λοιµογόνου Salmonella Typhimurium από το χρονικό 
σηµείο του τελευταίου εµβολιασµού όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το 
συνιστώµενο χρονοδιάγραµµα εµβολιασµού 

 
Πάπιες κρεατοπαραγωγής: 
Για την ενεργητική ανοσοποίηση υγιών ή ευπαθών παπιών, ώστε να µειωθεί ο αποικισµός στα 
εσωτερικά όργανα µε φυσικά στελέχη Salmonella Typhimurium. 
 
Έναρξη ανοσίας:     22 ηµέρες.  
∆ιάρκεια ανοσίας:   43 ηµέρες. 
 
 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Καµία. 
 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
∆εν είναι γνωστή καµία. 
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
 
7. ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ 
 
Όρνιθες (µελλοντικοί γεννήτορες και µελλοντικές ωοτόκες όρνιθες), ινδόρνιθες γεννήτορες και 
ινδόρνιθες κρεατοπαραγωγής και πάπιες κρεατοπαραγωγής από την ηλικία µίας ηµέρας 
 
 
8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Για από στόµατος χρήση µετά από ανασύσταση σε πόσιµο νερό 
 
∆οσολογία και χρήση: 
Πάπιες κρεατοπαραγωγής: Μία εφάπαξ δόση από την πρώτη ηµέρα της ζωής. 



 
Όρνιθες (µελλοντικοί γεννήτορες και µελλοντικές ωοτόκες όρνιθες): Μία εφάπαξ δόση από την πρώτη ηµέρα 
της ζωής ακολουθούµενη από έναν δεύτερο εµβολιασµό σε ηλικία 6 έως 8 εβδοµάδων και έναν τρίτο 
εµβολιασµό περίπου την 16η εβδοµάδα ζωής τουλάχιστον 3 εβδοµάδες πριν από την έναρξη της ωοτοκίας. 
 
Ινδόρνιθες κρεατοπαραγωγής: Μία εφάπαξ δόση από την πρώτη ηµέρα της ζωής ακολουθούµενη από δεύτερο 
εµβολιασµό σε ηλικία 6 εβδοµάδων. 
Ινδόρνιθες γεννήτορες: Μία εφάπαξ δόση από την πρώτη ηµέρα της ζωής ακολουθούµενη από δεύτερο 
εµβολιασµό σε ηλικία 6 εβδοµάδων, τρίτο εµβολιασµό σε ηλικία 16 εβδοµάδων και τέταρτο εµβολιασµό σε 
ηλικία 23-24 εβδοµάδων. 
 
Χορήγηση από το στόµα µέσω του πόσιµου νερού 
 

1. Καθορισµός της απαιτούµενης ποσότητας νερού:  
 

• Το εµβόλιο θα πρέπει να χορηγείται στην ποσότητα του νερού που καταναλώνεται από τα 
πτηνά εντός 3 ωρών. Χρησιµοποιήστε την καταγραφή του µετρητή νερού της 
προηγούµενης ηµέρας, για να καθορίσετε µε ακρίβεια τη σωστή ποσότητα νερού σε κάθε 
περίπτωση. Εναλλακτικά, η απαιτούµενη ποσότητα νερού µπορεί να υπολογιστεί µε βάση 
τον αριθµό και την ηλικία των πτηνών σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες που παρέχονται 
στους πίνακες κατανάλωσης νερού από τις εταιρείες εκτροφής.  

• Σε περιπτώσεις θερµών κλιµάτων και σε είδη µεγαλύτερου σωµατικού βάρους, ή είδη 
διαφορετικά από όρνιθες, ιδιαίτερα στην περίπτωση ινδορνίθων µεγαλύτερης ηλικίας, η 
ποσότητα ίσως χρειαστεί να αυξηθεί για τη διασφάλιση επαρκούς πρόσληψης νερού από 
κάθε πτηνό 

 
2.   Επαναιώρηση του λυοφιλοποιηµένου προϊόντος: 
 

• Όλο το περιεχόµενο του φιαλιδίου θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για έναν ορνιθώνα ή 
σύστηµα ποτίσµατος, καθώς ο διαχωρισµός µπορεί να οδηγήσει σε σφάλµατα 
δοσολογίας. 

• Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τον εµβολιασµό (αγωγοί, λάστιχα, σωλήνες, 
κτλ.) θα πρέπει να καθαριστεί επιµελώς και να µην φέρει κατάλοιπα απορρυπαντικών ή 
απολυµαντικών.  

• Να χρησιµοποιείτε µόνο δροσερό, καθαρό και φρέσκο νερό, κατά προτίµηση χωρίς 
χλώριο και ιόντα µετάλλων. Το άπαχο γάλα σε σκόνη (<1% λιπαρά) (2-4 γραµµάρια ανά 
λίτρο νερού) ή το άπαχο γάλα (20-40 ml ανά λίτρο νερού) µπορούν να βελτιώσουν την 
ποιότητα του πόσιµου νερού και συνεπώς και τη σταθερότητα του εµβολίου. Ωστόσο, 
αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την προσθήκη του 
εµβολίου. 

• Ανοίξτε το φιαλίδιο του εµβολίου κάτω από το νερό και διαλύστε καλά. Επειδή το 
συµπυκνωµένο εµβόλιο είναι ελαφρώς ιξώδες, θα πρέπει να φροντίσετε, ώστε να 
αδειάσετε όλο το περιεχόµενο της αµπούλας και του πώµατός της, ξεπλένοντάς τα µέσα 
στο νερό. Το διάλυµα του εµβολίου θα πρέπει να αναµιχθεί πολύ καλά για αρκετά λεπτά 
πριν από τη χορήγησή του. 

 
3. Εφαρµογή του επαναιωρηµένου εµβολίου: 
 

• Αφήστε να καταναλωθεί το νερό στις ποτίστρες, ώστε η στάθµη του νερού πριν από την 
εφαρµογή του εµβολίου να είναι ελάχιστη. Εάν υπάρχει ακόµη νερό, πρέπει να 
αποστραγγίσετε τις γραµµές πριν από την εφαρµογή του εµβολίου. 

• Το νερό που έχει υποστεί επεξεργασία µε το εµβόλιο πρέπει να εφαρµοστεί  για µέχρι  3 ώρες, 
φροντίζοντας ότι όλα τα πτηνά πίνουν νερό στο διάστηµα αυτό. Λόγω της ποικίλης συµπεριφοράς 
των πτηνών στην κατανάλωση νερού, µπορεί να χρειαστεί να διακόψετε την παροχή νερού σε 
κάποιες τοποθεσίες πριν από τον εµβολιασµό, για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα πτηνά θα πιούν νερό 
κατά τη διάρκεια του εµβολιασµού. 



• Μπορεί να χρειαστεί µια περίοδος δίψας µέχρι 2-3 ώρες πριν από τον εµβολιασµό, για να 
βεβαιωθείτε ότι κάθε πτηνό θα λάβει µια δόση του εµβολίου.  

• Βεβαιωθείτε ότι τα πτηνά δεν έχουν πρόσβαση σε απλό (χωρίς εµβόλιο) νερό κατά τη 
διάρκεια του εµβολιασµού. 

 
 
9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 
Πρέπει να χρησιµοποιείται όλο το περιεχόµενο των ανοικτών φιαλιδίων. 
Προετοιµάστε µόνο τις ποσότητες του εµβολίου που θα χρησιµοποιηθούν εντός 4 ωρών. 
Προστατεύστε το ανασυσταθέν εµβόλιο από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία, τον πάγο και από 
θερµοκρασίες άνω των 25 °C. 
Τηρήστε αυτές τις οδηγίες για τη σωστή χορήγηση, ώστε όλα τα πτηνά να λάβουν τη σωστή δόση. 
 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Για όρνιθες και πάπιες: κρέας, εδώδιµοι ιστοί και αυγά: 21 ηµέρες. 
Για ινδόρνιθες: κρέας και εδώδιµοι ιστοί:                        70 ηµέρες µετά τον πρώτο εµβολιασµό 
                                                                                          49 ηµέρες µετά από επανάληψη εµβολιασµού 
 
 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
Φυλάσσεται και µεταφέρεται σε ψυγείο (2°C - 8°C). 
Μην καταψύχετε.  
Φυλάσσεται προστατευόµενο από την έκθεση στον ήλιο. 
 
Να µην χρησιµοποιείται  αυτό το κτηνιατρικό προϊόν µετά από την ηµεροµηνία λήξης που 
αναγράφεται στην ετικέτα. 
∆ιάρκεια ζωής µετά την ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες: 4 ώρες 
 
 
12. ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 
 
Στις όρνιθες, κατά την παρουσία αντισωµάτων µητρικής προέλευσης, έχει παρατηρηθεί προστασία µε 
εµβόλιο που περιέχει Salmonella Enteriditis, αλλά για το συστατικό της Salmonella Typhimurium δεν 
είναι διαθέσιµη καµία πληροφορία. 
 
Στις ινδόρνιθες δεν µελετήθηκε η επίδραση αντισωµάτων µητρικής προέλευσης. 
 
Ο επιπολασµός των Salmonella Enteritidis και Salmonella Typhimurium σε εµπορικές µονάδες 
εκτροφής ινδορνίθων µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το εµβόλιο θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε µονάδες εκτροφής ινδορνίθων µε 
γνωστή εµφάνιση Salmonella Enteritidis ή Salmonella Typhimurium εκτός και αν εθνικά 
προγράµµατα ελέγχου της Salmonella σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προάγουν µέτρα 
ελέγχου, όπως ο εµβολιασµός. 
 
Στις πάπιες τα αντισώµατα µητρικής προέλευσης ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη της 
ανοσολογικής απόκρισης. 
 
 



 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
Να εµβολιάζονται υγιή ζώα µόνο 
∆εν έχει ελεγχθεί για καλλωπιστικά και καθαρόαιµα πτηνά. 
  
 
 
Οι εµβολιασµένες όρνιθες µπορεί να απεκκρίνουν το εµβολιακό στέλεχος.Salmonella Enteritidis έως 
και 21 ηµέρες και το εµβολιακό στέλεχος.Salmonella Typhimurium έως και 35 ηµέρες µετά τον 
εµβολιασµό.  
Οι εµβολιασµένες πάπιες µπορεί να απεκκρίνουν το εµβολιακό στέλεχος. Salmonella Enteritidis έως 
και 14 ηµέρες και το εµβολιακό στέλεχος Salmonella Typhimurium έως και 28 ηµέρες µετά τον 
εµβολιασµό. 
Η απέκκριση εµβολιακών στελεχών Salmonella στις ινδόρνιθες είναι διαλείπουσα. Μετά από άπαξ 
εµβολιασµό την πρώτη ηµέρα ζωής, παρατηρήθηκε διάρκεια απέκκρισης για το εµβολιακό στέλεχος 
Salmonella Enteritidis έως και την ηµέρα 49 και για το εµβολιακό στέλεχος Salmonella Typhimurium 
έως και την ηµέρα 63. Μετά από επανειληµµένους εµβολιασµούς, η διάρκεια απέκκρισης µειώνεται. 
Λόγω των περιορισµένων δεδοµένων, τα αυγά εµβολιασµένων ινδορνίθων για αναπαραγωγή δεν 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 
Το εµβόλιο µπορεί να µεταδοθεί σε ευπαθή πτηνά που έρχονται σε επαφή µε τα εµβολιασµένα πτηνά. 
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, τα εµβολιακά στελέχη ενδέχεται να αποµονωθούν από το περιβάλλον 
µετά την προαναφερθείσα περίοδο, όταν χρησιµοποιούνται πολύ ευαίσθητες µέθοδοι ανίχνευσης. 
 
Βεβαιωθείτε ότι το πόσιµο νερό είναι ελεύθερο απορρυπαντικών, απολυµαντικών και οξέων. 
 
Τα εµβολιακά στελέχη είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στα αντιβιοτικά που περιέχουν φθοροκινολόνη και έχουν 
αυξηµένη ευαισθησία στην ερυθροµυκίνη, τη χλωραµφαινικόλη, τη δοξυκυκλίνη, τα απορρυπαντικά, καθώς και 
σε περιβαλλοντικά επιβλαβείς παράγοντες. 
 
Η διαφοροποίηση µεταξύ των στελεχών του εµβολίου και των φυσικών στελεχών επιτυγχάνεται µέσω 
αντιβιογράµµατος: 
 
 

• Salmonella Enteritidis: 
Σε αντίθεση µε τα φυσικά στελέχη, το εµβολιακό στέλεχος είναι ευαίσθητο στην ερυθροµυκίνη 
(συνιστώµενη συγκέντρωση 15- 30 µg/ml) και ανθεκτικό στη στρεπτοµυκίνη (συνιστώµενη 
συγκέντρωση 200 µg/ml) και τη ριφαµπικίνη (συνιστώµενη συγκέντρωση 200 µg/ml).  

 
• Salmonella Typhimurium: 

Σε αντίθεση µε τα φυσικά στελέχη, το εµβολιακό στέλεχος είναι ευαίσθητο στην ερυθροµυκίνη 
(συνιστώµενη συγκέντρωση 15 30 µg/ml) και ανθεκτικό στο ναλιδιξικό οξύ (συνιστώµενη 
συγκέντρωση 20 µg/ml) και τη ριφαµπικίνη (συνιστώµενη συγκέντρωση 200 µg/ml).  

 
Ανάλογα µε το σύστηµα εξέτασης που χρησιµοποιείται, ο εµβολιασµός από το στόµα ενδέχεται να 
έχει ως αποτέλεσµα χαµηλές οροθετικές αντιδράσεις µεµονωµένων πτηνών σε ένα σµήνος. Επειδή η 
ορολογική παρακολούθηση της Salmonella αποτελεί µόνο εξέταση σµήνους, τα θετικά ευρήµατα 
πρέπει να επιβεβαιωθούν, π.χ. µέσω βακτηριολογίας. 
 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό 
προϊόν στα ζώα 
 
Πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισµό που αποτελείται από γάντια κατά το χειρισµό του κτηνιατρικού 
φαρµακευτικού προϊόντος. 
Να ανοίγετε το φιαλίδιο µόνο κάτω από νερό για την αποφυγή αερολυµάτων.  
Να πλένετε και να απολυµαίνετε τα χέρια σας µετά το χειρισµό του εµβολίου.  



Μην το καταπιείτε. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αµέσως ιατρική βοήθεια 
και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρµακευτικού 
προϊόντος. 
Τα εµβολιακά στελέχη είναι ευαίσθητα σε αρκετά αντιβιοτικά, συµπεριλαµβανοµένων των κινολονών 
(σιπροφλοξασίνη). 
 
∆εδοµένου ότι το εµβόλιο έχει προετοιµαστεί µε ζωντανούς, εξασθενηµένους µικροοργανισµούς, πρέπει να 
λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, για να προλαµβάνεται η µόλυνση του χρήστη, καθώς και των άλλων 
προσώπων που συµµετέχουν στη διαδικασία.  
 
Τα εµβολιασµένα ζώα µπορεί να απεκκρίνουν τα εµβολιακά στελέχη. Άτοµα µε ανοσοκαταστολή κρίνεται 
σκόπιµο να αποφεύγουν την επαφή µε το εµβόλιο και τα προσφάτως εµβολιασµένα ζώα.  
 
Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες. 
 
Το προσωπικό που ασχολείται µε τη φροντίδα εµβολιασµένων ζώων πρέπει να τηρεί τις γενικές αρχές 
υγιεινής (αλλαγή ρουχισµού, χρήση γαντιών, καθαρισµός και απολύµανση µποτών) και να προσέχει 
ιδιαίτερα κατά το χειρισµό απορριµµάτων από εµβολιασµένες όρνιθες για 35 ηµέρες µετά τον 
εµβολιασµό και από εµβολιασµένες πάπιες για 28 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό και από 
εµβολιασµένες ινδόρνιθες για 63 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό. 
 
Γαλουχία: 
Να µην χρησιµοποιηθεί σε όρνιθες σε περιόδους ωοτοκίας και εντός 3 εβδοµάδων πριν από την 
έναρξη της περιόδου ωοτοκίας. 
Να µην χρησιµοποιηθεί σε πάπιες που προορίζονται για ωοτοκία. 
Να µην χρησιµοποιηθεί σε ινδόρνιθες σε περίοδο ωοτοκίας και εντός 5 εβδοµάδων πριν από την 
έναρξη της περιόδου ωοτοκίας. 
 
Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης: 
Εφόσον τα εµβολιακά στελέχη είναι ζωντανά βακτήρια, θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη 
χρήση χηµειοθεραπευτικών που είναι αποτελεσµατικά έναντι της Salmonella. Ωστόσο, εάν αυτό είναι 
αναπόφευκτο, το σµήνος θα πρέπει να ανοσοποιηθεί ξανά. Η απόφαση για τη χορήγηση του εν λόγω 
εµβολίου πριν από ή έπειτα από τη χορήγηση οποιασδήποτε χηµειοθεραπευτικής αγωγής θα πρέπει να 
λαµβάνεται κατά περίπτωση. 
 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα από τη χρήση του 
εν λόγω εµβολίου µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρµακο. Συνεπώς, η απόφαση για τη χορήγηση 
του εν λόγω εµβολίου πριν ή έπειτα από τη χορήγηση οποιουδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρµάκου  
θα πρέπει να λαµβάνεται κατά περίπτωση. 
 
Ασυµβατότητες: 
Να µην αναµειγνύεται µε άλλο κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν. 
 
 
13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 
Ρωτήστε τον κτηνίατρό σας πώς να απορρίπτετε φάρµακα που δεν χρειάζεστε. Με αυτό τον τρόπο 
βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
 
 



15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 Χάρτινο κουτί µε 1 φιαλίδιο που περιέχει 1.000 δόσεις εµβολίου 
 Χάρτινο κουτί µε 1 φιαλίδιο που περιέχει 2.000 δόσεις εµβολίου 
 
Συσκευασίες σε πακέτα: 
 Χάρτινο κουτί µε 10 φιαλίδια που περιέχει 1.000 δόσεις εµβολίου 
 Χάρτινο κουτί µε 10 φιαλίδια που περιέχει 2.000 δόσεις εµβολίου 
 
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Αριθµός Άδειας Κυκλοφορίας: 78934/15/10-11-2016 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
 


