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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

AGALAVET® ενέσιμο γαλάκτωμα 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
AGALAVET® ενέσιμο γαλάκτωμα 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Ανά 2 ml (δόση): 
Δραστικά συστατικά (αντιγόνα): Ελαιώδες εμβόλιο που περιέχει εναιώρημα του Mycoplasma 
agalactiae αδρανοποιημένου με φορμαλδεΰδη που περιέχεται στην εσωτερική υδατική φάση του 
πολλαπλού εναιωρήματος και με παραφινέλαιο ως ανοσοενισχυτικό. Χρησιμοποιείται θειομερσάλη ως 
συντηρητικό. Περιέχει τουλάχιστον 5 x 108 CFU M. agalactiae, στέλεχος Ν-262, ανά δόση (2 ml). 
Ανοσοενισχυτικό: Light mineral oil 0,76 ml 
Άλλα συστατικά: Manide monooleate, Polysorbate 80, Thiomersal, Saline phosphate buffer pH 7,2, 0,01 
M Monobasic potassium phosphate, 0,05 M Dibasic sodium phosphate, 0,15 M Sodium chloride, Water 
for injections 
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
Ενδείκνυται για την πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από τη λοιμώδη αγαλαξία 
στα πρόβατα. Δεν ενδείκνυται για τα έγκυα ζώα. 
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Δεν έχουν αναφερθεί.  
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Όπως και με άλλα εμβόλια, είναι δυνατό να παρουσιαστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Σε αυτή 
την περίπτωση να χορηγηθεί αντιισταμινική θεραπεία, χωρίς καθυστέρηση. 
Μπορεί να εμφανιστεί σκλήρυνση στη μυϊκή μάζα που περιβάλλει το σημείο της έγχυσης, η οποία 
εξαφανίζεται όμως μέσα σε λίγες ημέρες. 
Όταν εμβολιάζονται κοπάδια συμπεριλαμβανομένων ζώων που νοσούν μπορεί να εμφανιστεί 
παροδική αύξηση της νοσηρότητας. Αυτή η αύξηση νοσηρότητας μειώνεται μέσα σε 10 με 15 ημέρες 
μετά τον εμβολιασμό. 
Είναι δυνατό να παρατηρηθεί, ελαφρά μείωση στη γαλακτοπαραγωγή, διάρκειας μερικών ημερών, 
όταν εμβολιάζονται τα θηλυκά ζώα στην περίοδο της γαλακτοπαραγωγής. 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Πρόβατα 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Χορηγείται ενδομυϊκά ή υποδόρια.  
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Να χρησιμοποιείται όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου μετά την 
πρώτη διάτρηση.  
Δόση: 2 ml 
Εμβολιακό πρόγραμμα: Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του εμβολιασμού και της ελάχιστης 
απαιτούμενης ανοσίας είναι 15 ημέρες. Να εμβολιάζετε όλο το κοπάδι κάθε 6 μήνες, ώστε να 
επιτύχετε τη μέγιστη ανοσολογική προστασία. 
Πρώτος εμβολιασμός: εμβολιάστε όλα τα ζώα που είναι ηλικίας 3 μηνών ή μεγαλύτερα. 
Επανεμβολιάστε έπειτα από 15 ημέρες, ώστε να εγκατασταθεί ικανή ανοσία. 
Εμβολιασμός αρσενικών ζώων: μια δόση κάθε 6 μήνες. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Να εμβολιάζονται τα υγιή και τα αποπαρασιτωμένα ζώα. 
Να τηρούνται συνθήκες ασηψίας. 
Να φυλάγεται μακριά από παιδιά. 
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Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Να χρησιμοποιείται όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου μετά την 
πρώτη διάτρηση.  
 
Για το χειριστή: Το προϊόν αυτό περιέχει ελαιώδες έκδοχο. 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 την απώλεια του δακτύλου, εάν 
δεν παρασχεθεί άμεση ιατρική φροντίδα.  
Αν κατά λάθος ενεθείτε με αυτό το προϊόν και αν η ποσότητα είναι πολύ μικρή, ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή προσκομίζοντας και το φύλλο οδηγιών χρήσης. 
Αν ο πόνος επιμένει για περισσότερο από 12 ώρες μετά την ιατρική εξέταση, ζητήστε και πάλι ιατρική 
συμβουλή. 
Για τον ιατρό: Το εμβόλιο, που ως βάση είναι ελαιώδες, είναι δυνατό έπειτα από τυχαία ένεση ακόμα 
και σε μικρές ποσότητες να προκαλέσει έντονη εξοίδηση, η οπoία μπορεί π.χ. να έχει ως αποτέλεσμα 
την ισχαιμική νέκρωση (έντονο αγγειακό σπασμό) και την απώλεια του δακτύλου. Απαιτείται η 
ΑΜΕΣΗ εξειδικευμένη χειρουργική φροντίδα και ενδεχομένως πρώιμη διάνοιξη και έκπλυση της 
περιοχής που έγινε η ένεση, ιδιαιτέρως όταν αφορά δακτυλικό φύμα ή τενόντιο έλυτρο. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Μηδέν (0) ημέρες 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 2° και 8°C (ψυγείο), προστατευμένο από το φως.  
Να μην καταψύχεται. 
Να χρησιμοποιείται όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου μετά την πρώτη διάτρηση.  
Ποσότητες αχρησιμοποίητου εμβολίου να απορρίπτονται. 
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
Είναι δυνατό να παρατηρηθεί, ελαφρά μείωση στη γαλακτοπαραγωγή, διαρκείας μερικών ημερών, 
όταν εμβολιάζονται τα θηλυκά ζώα στην περίοδο της γαλακτοπαραγωγής.   
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του 
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Γυάλινο φιαλίδιο των 20 ml (10 δόσεων), 50 ml (25 δόσεων) και 100 ml (50 δόσεων) 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.  
 
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 16678/02/11-03-2003/Κ-0135001 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

  
*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου* 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777 


