
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Covexin 8Α 
 
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Zoetis Hellas S.A., Λ. Μεσογείων 253-255, 154 
51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6791900, AMK:  23774 
 
 
Παρασκευαστής και Συσκευαστής:  
Zoetis Belgium S.A. 
Rue Laid Burniat 1 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
Belgium 
 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
Covexin 8Α 
Πολυδύναμο Eμβόλιο κατά των κλωστηριδιώσεων του προβάτου και της αίγας. 
 
3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
Δραστικά συστατικά                                 Ποσότητα / ml *: 
 

C. perfringens type A τοξοειδές ≥ 0.8 U1 
C. perfringens type C (β) τοξοειδές ≥ 4.6 U1 
C. perfringens type D (ε) τοξοειδές ≥ 3.0 U1 
C. chauvoei πλήρους καλλιέργειας Σύμφωνα με την Ευρ. 

Φαρμακοποιία3 
C. novyi type B τοξοειδές ≥ 2.1 U1 
C. septicum τοξοειδές ≥ 2.5 U1 
C. tetani τοξοειδές 
 
Ανοσοενισχυτική ουσία  
Υδροξείδιο του αλουμινίου 

≥  U1 
 
 
3.80 – 4.60 mg Aluminium 

 
Έκδοχα : 
Θειομερσάλης                      0.10 – 0.40 mg 

            Φορμαλδεΰδη                         ≤1.0 mg 
 

Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 
 



1 In-house ELISA 
 2 In vitro δοκιμή εξουδετέρωσης της τοξίνης που βασίζεται στην αιμόλυση των  
ερυθροκυττάρων του προβάτου 
 3 πρόκληση σύμφωνα με την Ευρ. Φαρμακοποιία 

 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 

Για ενεργητική ανοσοποίηση των προβάτων και βοοειδών ώστε να μειωθούν οι 
ασθένειες που σχετίζονται με μολύνσεις που προκαλούνται από perfringens Type B, 
C. perfringens Type C, C. perfringens Type D, C. septicum, C. novyi Type B, C. 
chauvoei, C. haemolyticum και ενάντια του τέτανου που προκαλείται από το C. tetani. 

 
Για παθητική ανοσία των αμνών και μόσχων ενάντια σε ασθένειες που προκαλούνται 
από τα προαναφερθέντα είδη κλωστριδίων (με εξαίρεση το C. haemolyticum στα 
πρόβατα )  

Η έναρξης της ανοσίας αναμένεται 2 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου 
κύκλου ανοσοποίησης. 

 
Διάρκεια της ενεργητικής ανοσίας: 
Έχει αποδειχθεί αναμνηστική χυμική ανοσολογική απάντηση (ανοσολογική μνήμη) 
σε όλα τα συστατικά με ορολογικές εξετάσεις 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του 
πρώτου κύκλου ανοσοποίησης. 
 
Πρόβατα: 12 μήνες ενάντια στα C. perfringens τύπου Β, C και D, C. novyi τύπου Β, 
C.   tetani 
<6 μήνες ενάντια στα C. septicum, C. haemolyticum, C. chauvoei 
Βοοειδή: 12 μήνες κατά των C. tetani και C. perfringens τύπου D 
<12 μήνες ενάντια στα C. perfringens τύπου Β και C 
<6 μήνες ενάντια στα C. novyi τύπου B, C. septicum, C. haemolyticum, C. chauvoei 
 
 
Διάρκεια της ανοσίας όπως έχει δειχθεί ορολογικά / επίμονη τίτλου αντισωμάτων 
είναι 
Για τους αμνούς: 
Τουλάχιστον 2 εβδομάδες για τα C. septicum και C. chauvoei, τουλάχιστον 8 
εβδομάδες για τα C. perfringens τύπου Β και C. perfringens τύπου C και τουλάχιστον 
δώδεκα εβδομάδες για τα C. perfringens τύπου D, C. novyi τύπου Β και C. tetani . 
Δεν παθητική ανοσία παρατηρήθηκε για το C. haemolyticum. 
 
Για τους μόσχους: 
Τουλάχιστον 2 εβδομάδες για τα C. haemolyticum, τουλάχιστον 8 εβδομάδες για τα 
C. septicum και C. chauvoei και τουλάχιστον δώδεκα εβδομάδες για τα C. perfringens 
τύπου B, C. perfringens τύπου C, C. perfringens τύπου D, C. novyi τύπου Β και C. 
tetani. 
 
 
 



5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 
Καμία  
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 

Το 75-100% των εμβολιασμένων ζώων μπορεί να παρουσιάσουν αντιδράσεις 
στον εμβολιασμό. Αυτές οι αντιδράσεις είναι συνήθως εντοπισμένο οίδημα ή 
σκλήρυνση στο σημείο της ένεσης, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν ήπια 
υπερθερμία, απόστημα ή άλλη αντίδραση στους υποκείμενους ιστούς στο σημείο 
της ένεσης. 
Οίδημα στο σημείο της ένεσης εμφανίζεται στην πλειοψηφία των ζώων. Αυτό 
μπορεί να φθάσει έως και 6 εκατοστά στο πρόβατο και 14 εκατοστά σε διάμετρο 
στην αγελάδα. Οι περισσότερες τοπικές αντιδράσεις εξαφανίζονται μέσα σε 3-6 
εβδομάδες στο πρόβατο και σε λιγότερο από 10 εβδομάδες στην αγελάδα. Σε 
ποσοστό έως 17% των ζώων είναι πιθανό να δημιουργηθεί απόστημα. Ο 
εμβολιασμός μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις στους υποκείμενους ιστούς στο 
σημείο της ένεσης. 
Ενδέχεται να παρουσιαστεί αποχρωματισμός του δέρματος (το οποίο επανέρχεται 
στο φυσιολογικό όταν η τοπική αντίδραση υποχωρήσει) και ενδέχεται να 
παρουσιαστεί εντοπισμένος πόνος για 1-2 ημέρες μετά τον εμβολιασμό στο 
σημείο της ένεσης. 
Οι τοπικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν τη γενική κατάσταση της υγείας, τη 
συμπεριφορά, τη διατροφή και το βάρος των ζώων. 

 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν 
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε 
σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
 

Πρόβατα και αίγες από ηλικία 2 εβδομάδων 
Βοοειδή από ηλικία 2 εβδομάδων. 

 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Δόση: 
 
Αρχικός εμβολιασμός: 
Πρόβατα και αμνοί άνω των 8 εβδομάδων: 5 ml αρχική δόση που ακολουθείται από 
μία δόση των 2 ml 6 εβδομάδες αργότερα. 
Αμνοί ηλικίας 2-8 εβδομάδων, από μη εμβολιασμένες προβατίνες ή προβατίνες 
άγνωστης κατάστασης εμβολιασμού: 2 ml αρχική δόση ακολουθούμενη από μία 
δεύτερη δόση των 2 ml 4-6 εβδομάδες αργότερα. 
 Βοοειδή όλων των ηλικιών: 5 ml αρχική δόση ακολουθούμενη από μία δεύτερη δόση 
των 5 ml 6 εβδομάδες αργότερα. 
 
 



Επαναληπτικός εμβολιασμός: 
Μία μόνο δόση (2 ml για αιγοπρόβατα, 5 ml για βοοειδή) θα πρέπει να χορηγούνται 
σε διαστήματα 12 μηνών. 
 
Χορήγηση: 
Με υποδόρια ένεση κατά προτίμηση στο χαλαρό δέρμα πλάγια του τραχήλου, 
τηρώντας ασηπτικές προφυλάξεις. 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 
Σύριγγες και βελόνες πρέπει να αποστειρώνονται πριν από τη χρήση και η ένεση θα 
πρέπει να γίνεται μέσα από μια περιοχή με καθαρό, στεγνό δέρμα, λαμβάνοντας 
άσηπτες προφυλάξεις κατά της επιμόλυνσης. 
 
Πρόγραμμα εμβολιασμού: 
Πρόβατα: Το πρόγραμμα του εμβολιασμού πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν από τη στιγμή που απαιτείται μέγιστη ανοσία. Αυτό μπορεί να είναι 
είτε μια περίοδος κινδύνου ή για τις έγκυες προβατίνες κατά την περίοδο του 
τοκετού. 
Χρήση κατά την κύηση: στα κοπάδια κατά την εποχή των γεννήσεων, για να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία των αμνών μέχρι την ηλικία των 12 
εβδομάδων, οι ήδη εμβολιασμένες προβατίνες καλύτερα να εμβολιάζονται δύο 
εβδομάδες πριν από τον αναμενόμενο τοκετό. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τοκετοί στην ομάδα δε θα επεκταθούν πέρα από μια 
περίοδο 6 εβδομάδων, ήδη εμβολιασμένες έγκυες προβατίνες μπορούν να 
εμβολιαστούν οποιαδήποτε στιγμή 6-2 εβδομάδες πριν η ομάδα αναμένεται να 
ξεκινήσει τους τοκετούς. 
 
Αμνοί: Αμνοί από πλήρως εμβολιασμένες προβατίνες δεν πρέπει να χορηγείται η 
πρώτη δόση του Covexin 8 έως την ηλικία των 8-12 εβδομάδων, δεδομένου ότι η 
παρουσία μητρικών αντισωμάτων μπορεί να επηρεάσει την ανταπόκριση στα C. 
tetani και C. novyi τύπου Β. Σε αμνούς που έχουν γεννηθεί από μη εμβολιασμένες 
προβατίνες μπορεί να χορηγηθεί η πρώτη δόση του Covexin 8 από την ηλικία των 2 
εβδομάδων. 
 
Βοοειδή: Το πρόγραμμα του εμβολίου πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν από την περίοδο που απαιτείται μέγιστη ανοσία. Αυτό μπορεί να είναι 
είτε σε μια περίοδο κινδύνου ή σε έγκυες βοοειδή προ του τοκετού. 
Χρήση κατά την κύηση: Για την παθητική προστασία των μόσχων, προηγουμένως 
εμβολιασμένα έγκυα βοοειδή πρέπει να εμβολιάζονται κατά την περίοδο 2-8 
εβδομάδων πριν από τον τοκετό. 
Μόσχοι: Για βέλτιστη ανοσολογική απόκριση, μόσχοι από αγελάδες που 
εμβολιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δε θα πρέπει να εμβολιάζονται 
μέχρι την ηλικία των 8-12 εβδομάδων. 
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Οι βελόνες και οι σύριγγες να είναι αποστειρωμένες και να λαμβάνονται μέτρα 
ασηψίας και αντισηψίας. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Μηδέν ημέρες 



 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται και να μεταφέρεται μεταξύ 2°C και 8°C. Να προστατεύεται από το 
φως. Να μην καταψύχεται.  
 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, να χορηγείται 
χωρίς καθυστέρηση η κατάλληλη αγωγή όπως η αδρεναλίνη. 
Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, να ενθαρρυνθεί η αιμορραγία και να πλύνετε 
καλά την περιοχή αμέσως με νερό. Αν παρατηρηθεί τοπική αντίδραση, ζητήστε 
ιατρική συμβουλή δείχνοντας το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του 
φαρμακευτικού προϊόντος. 

 
 
13. 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 τοπικές 
απαιτήσεις. 
 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 

ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου. 
Συσκευασία : Φιαλίδια των 50, 100 και 250ml. 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
Nα φυλάσσεται σε θέση την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
Για κτηνιατρική χρήση μόνο. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 779377 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
Με τις συνθήκες που επικρατούν στην πράξη, κατά τους εμβολιασμούς, είναι 
εξαιρετικά δύσκολη η αποφυγή μολύνσεως του περιεχομένου με μικροοργανισμούς 
κατά τη λήψη των δόσεων από τον περιέκτη. Κατά συνέπεια, περιέκτες με 
υπολειπόμενη ποσότητα COVEXIN 8A πρέπει να καταστρέφονται μετά το πέρας των 
ημερήσιων εμβολιασμών. 
 
 


