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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
CLONEVAC 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Δραστικό συστατικό: 

Ανά δόση πτηνού: 

 

Live Gumboro disease virus, strain D’ 78  4,0 log10 TCID50 

 
Έκδοχα: 
Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Σκόνη για παρασκευή εναιωρήματος. 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1 Είδη ζώων 

Όρνιθες. 
 
4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 
Ενεργητική ανοσοποίηση των ορνίθων για την πρόληψη της νόσου Gumboro. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
Εμβολιάζετε υγιή πτηνά. Άρρωστα ή αδύναμα πτηνά δεν αναπτύσσουν επαρκή ανοσία. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις  

Εφαρμόζετε τις οδηγίες εμβολιασμού με το πόσιμο νερό, με ψεκασμό και ενστάλλαξη 

στο μάτι ή στο ρώθωνα. 
 
4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

Παίρνετε τα συνήθη μέτρα και εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες που συνιστώνται για 

τη χορήγηση ζωντανών εμβολίων σε όρνιθες. 

Ο εμβολιακός ιός πιθανόν να μεταδοθεί από τα εμβολιασμένα στα ανεμβολίαστα πτηνά. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 

Κατά τον εμβολιασμό με ψεκασμό, απαιτείται προσοχή ώστε να μην εισπνεύσετε το 

υγρό. 

Πλένετε και απολυμαίνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. 
 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 

Όπως και σε κάθε εμβολιασμό με ζωντανά εμβόλια, η διάρκεια και η ένταση των 

μετεμβολιακών αντιδράσεων εξαρτάται από την γενικότερη κατάσταση υγείας των 

πτηνών και διαρκούν συνήθως 4 έως 7 ημέρες. Η υγιεινή και η διαχείριση της μονάδας 

επηρεάζουν επίσης την ένταση και τη διάρκεια των μετεμβολιακών αντιδράσεων. Ο 
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αναμνηστικός εμβολιασμός δεν προκαλεί συνήθως έντονες μετεμβολιακές αντιδράσεις. 

Εμβολιασμός των ορνίθων κατά τη περίοδο της ωοτοκίας ίσως προκαλέσει, όπως και 

κάθε εμβολιασμός, ελαφρά μείωση της ωοπαραγωγής, η οποία όμως επανέρχεται 

σύντομα στα φυσιολογικά επίπεδα. 
 
4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

Δεν εφαρμόζεται. 
 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 

Μεταξύ δύο διαδοχικών εμβολιασμών με ζωντανά εμβόλια να μεσολαβεί χρονικό 

διάστημα 2 περίπου εβδομάδων. 
 
4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
Κάθε φιαλίδιο των 1000, 2500 και 5000 δόσεων προορίζεται αντίστοιχα για 1000, 2500 
και 5000 πτηνά ανεξάρτητα από το βάρος και την ηλικία τους. Το εμβόλιο χορηγείται με 
το πόσιμο νερό, με ψεκασμό (coarse spray) ή με ενστάλαξη στο μάτι ή στο ρώθωνα. 
Για την ενστάλαξη στο μάτι ή στο ρώθωνα χρησιμοποιείται κατάλληλος διαλύτης. Το 
φιαλίδιο των 1000 δόσεων διαλύεται σε 40 ml διαλύτη και σε κάθε πτηνό ενσταλάζεται 1 
σταγόνα στο μάτι ή στο ρώθωνα (περίπου 0,04 ml). Αντίστοιχα, το φιαλίδιο των 2500 
δόσεων διαλύεται σε 92 ml διαλύτη. 
 
Εμβολιακό πρόγραμμα 
Το εμβόλιο χορηγείται σε πτηνά κάθε ηλικίας. 
Η κατάλληλη ηλικία του πρώτου εμβολιασμού καθώς και ο τρόπος χορήγησης του 
εμβολίου εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες. 
 
Ενδεικτική ηλικία εμβολιασμού: 
Α. Ορνίθια κρεοπαραγωγής 
 

1. Ορνίθια που προέρχονται από γεννήτορες εμβολιασμένους με ενέσιμο 
αδρανοποιημένο εμβόλιο:  
Δύο εμβολιασμοί 
1ος εμβολιασμός σε ηλικία 14 – 15 ημερών και  
2ος εμβολιασμός σε ηλικία 18 – 20 ημερών  
ή  
ένας μόνο εμβολιασμός σε ηλικία 16 ημερών 
 
2. Ορνίθια που προέρχονται από γεννήτορες μη εμβολιασμένους με ενέσιμο 
αδρανοποιημένο εμβόλιο:  
Δύο εμβολιασμοί 
1ος εμβολιασμός σε ηλικία 10 – 12 μερών και  
2ος εμβολιασμός σε ηλικία 15 – 17 ημερών  
ή  
ένας μόνο εμβολιασμός σε ηλικία 14 ημερών 
 
3. Ορνίθια που προέρχονται από γεννήτορες άγνωστης ανοσολογικής κατάστασης:  
Ακολουθείται το πρόγραμμα της προηγούμενης περίπτωσης (περ. Α2) 
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Β. Μελλοντικές όρνιθες αναπαραγωγής /ωοτοκίας 
 

1. Ορνίθια που προέρχονται από γεννήτορες εμβολιασμένους με ενέσιμο 
αδρανοποιημένο εμβόλιο:  
Δύο εμβολιασμοί 
1ος εμβολιασμός σε ηλικία 17 – 19 ημερών και  
2ος εμβολιασμός σε ηλικία 24 – 26 ημερών  
ή  
ένας μόνο εμβολιασμός σε ηλικία 22 ημερών 
 
2. Ορνίθια που προέρχονται από γεννήτορες μη εμβολιασμένους με ενέσιμο 
αδρανοποιημένο εμβόλιο:  
Δύο εμβολιασμοί 
1ος εμβολιασμός σε ηλικία 14 –15 ημερών και  
2ος εμβολιασμός σε ηλικία 21 – 22 ημερών  
ή  
ένας μόνο εμβολιασμός σε ηλικία 18 ημερών 
 
3. Ορνίθια που προέρχονται από γεννήτορες άγνωστης ανοσολογικής κατάστασης:  
Ακολουθείται το πρόγραμμα της προηγούμενης περίπτωσης (περ. Β2) 
 
4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
απαραίτητα 

Δεν παρατηρούνται κλινικά συμπτώματα. 
 
4.11 Χρόνος αναμονής 

Κρέας /Αυγά: Μηδέν ημέρες. 
 
5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Το εμβολιακό στέλεχος D’ 78 είναι ένα εξασθενημένο στέλεχος του ιού της λοιμώδους 
θυλακίτιδας των πτηνών (νόσος του Gumboro), το οποίο δεν προκαλεί αλλοιώσεις στο 
θύλακο του Fabricius. Το στέλεχος D’ 78 είναι ένα ενδιάμεσο εμβολιακό στέλεχος που 
έχει την ικανότητα να αντιπαρέρχεται τα μητρικά αντισώματα που έχουν τα πτηνά σε 
ηλικία 14-18 ημερών (ο τίτλος των μητρικών αντισωμάτων που αντιπαρέρχεται είναι 6,0 
log10). Η ανοσία εγκαθίσταται μία περίπου εβδομάδα μετά από τον εμβολιασμό. 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
Sucrose 
Bovine serum albumin 
Monobasic potassium phosphate 
Disodium phosphate dihydrate 
Monosodium glutamate 
Gentamycin sulphate 
Water for injection 
 
6.2 Ασυμβατότητες 

Μεταξύ δύο διαδοχικών εμβολιασμών με ζωντανά εμβόλια να μεσολαβεί χρονικό 

διάστημα  2 περίπου εβδομάδων. 

Να μην αναμειγνύεται με άλλα εμβόλια/ανοσολογικά φάρμακα.  
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6.3 Διάρκεια ζωής 
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία 
πώλησης: 15 μήνες.  

Διάρκεια ζωής μετά από την ανασύσταση: 2 ώρες  
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, σε θερμοκρασία 2 έως 8 0C.  

Να μην καταψύχεται. 

Να προστατεύεται από το φως.  
 
6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 

Γυάλινα φιαλίδια από υδρολυτικό γυαλί τύπου ΙΙ. Τα φιαλίδια κλείνονται με ελαστικά 

πώματα και ασφαλίζονται με επικάλυμμα αλουμινίου που φέρει χρωματική 

κωδικοποίηση. 

 

Συσκευασία:  

Φιαλίδιο 1000 δόσεων, σε κιτίο 10 φιαλιδίων. 

Φιαλίδιο 2500 δόσεων, σε κιτίο 10 φιαλιδίων. 

Φιαλίδιο 5000 δόσεων, σε κιτίο 10 φιαλιδίων. 

 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού 

φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση 
του προϊόντος, αν υπάρχουν   

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα 
υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές 
απαιτήσεις. 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Δικαιούχος - Παρασκευαστής - Συσκευαστής: 

Intervet International BV, AN Boxmeer, Ολλανδία 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
7766 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 03/03/1981 
Ημερομηνία ανανέωσης: 30/07/2012 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
30/07/2012 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 
Φαρμακευτικό προϊόν που διατίθεται με κτηνιατρική συνταγή.  

 


