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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ENZOVAX 
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για πρόβατα 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Λυοφιλοποιημένο εμβόλιο (ανά δόση των 2 ml): 
Δραστικό συστατικό: 
Ζωντανό εξασθενημένο στέλεχος της Chlamydophila abortus στέλεχος ts 1Β: 105,0 – 
106,9 IFU 
 
IFU = inclusion-body forming units 
 
Διαλύτης 
Ο διαλύτης παρέχεται μαζί με το εμβόλιο 
 
Έκδοχα: 
Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα. 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1 Είδη ζώων 
Ευπαθή θηλυκά πρόβατα αναπαραγωγής (προβατίνες και αμνάδες). 
 
4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 
Για την ενεργητική ανοσοποίηση ευπαθών αμνάδων και προβατίνων ως συμβολή στην 
πρόληψη της ενζωοτικής αποβολής (αποβολές και γέννηση θνησιγενών αμνών που 
οφείλονται σε λοίμωξη από Chlamydophila abortus). Η Chlamydophila abortus 
αναφερόταν στο παρελθόν ως Chlamydia psittaci).    
 
Έναρξη ανοσίας: έχει αποδειχθεί ότι ο εμβολιασμός 4 εβδομάδες πριν από την οχεία 
προστατεύει τις ευπαθείς προβατίνες και αμνάδες. 
Διάρκεια ανοσίας: 3-4 έτη (βλ. κεφάλαιο 4.9) 
 
4.3 Αντενδείξεις 
Να μην εμβολιάζονται έγκυα ζώα.  
Να μην εμβολιάζονται ζώα λιγότερο από 4 εβδομάδες πριν από την οχεία. 
Να μην εμβολιάζονται ζώα που υποβάλλονται σε θεραπεία με αντιβιοτικά και κυρίως με 
σκευάσματα τετρακυκλινών. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις  
Η Chlamydophila abortus είναι μία μόνο από τις αιτίες αποβολής στα πρόβατα. Εάν το 
ποσοστό αποβολών δεν μειωθεί στα ποίμνια που εμβολιάζονται με το Enzovax, 
συνιστάται η διερεύνηση της αιτίας.  
Η επιδημιολογία της χλαμυδιακής αποβολής των προβάτων περιλαμβάνει μεγάλη 
περίοδο επώασης. Προβατίνες που αποβάλλουν, συνήθως μολύνθηκαν κατά την 
προηγούμενη περίοδο τοκετών. Τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών σε ποίμνια έδειξαν 
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ότι ο εμβολιασμός μολυσμένων προβατίνων στο στάδιο επώασης θα ελαττώσει την 
πιθανότητα αποβολής, αλλά ένα ποσοστό από αυτές μπορεί να αποβάλουν.  
 
Ζώα που έχουν αποβάλει πρέπει να χειρίζονται με προσοχή, καθώς οι ευπαθείς 
άνθρωποι είναι δυνατόν να μολυνθούν. 
 
4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
Η καλή ανοσολογική απάντηση εξαρτάται από την ανοσοποιητική ικανότητα του 
εμβολίου και από το ανοσολογικό σύστημα του ζώου. Η ανοσοποιητική ικανότητα του 
εμβολιακού αντιγόνου θα μειωθεί με την κακή συντήρηση του εμβολίου ή τον 
ακατάλληλο τρόπο χορήγησης. Η ανοσοϊκανότητα του ζώου μπορεί να μειωθεί από 
ποικίλους παράγοντες όπως η κακή υγεία, η θρεπτική κατάσταση, γενετικοί παράγοντες, 
παράλληλη θεραπευτική αγωγή και στρες. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
Ο χειριστής του εμβολίου να φοράει γάντια σε όλη τη διάρκεια του εμβολιασμού και να 
αποφεύγει τη δημιουργία μικροσταγονιδίων (αεροζόλ). 
Έγκυες γυναίκες ή γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία δεν πρέπει να χειρίζονται ούτε να 
έρχονται σε επαφή με το Enzovax, γιατί το εμβόλιο είναι πιθανόν να προκαλέσει 
αποβολή.  
Άτομα με ανωμαλίες ή διαταραχές του ανοσοποιητικού τους συστήματος (πχ. πάσχοντες 
από AIDS, άτομα που υποβάλλονται σε αγωγή με χημειοθεραπευτικά ή 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα) δεν πρέπει να χειρίζονται ούτε να έρχονται σε επαφή με 
το Enzovax. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια. 
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να αποφεύγεται η αυτοένεση. Σε περίπτωση που κατά 
λάθος γίνει αυτoένεση, πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να 
ενημερώσετε τον ιατρό ότι έγινε αυτοένεση με εμβόλιο που περιέχει ζωντανή 
χλαμυδόφιλα. Η θεραπεία με τετρακυκλίνες είναι η αναγνωρισμένη θεραπεία σε 
περίπτωση μόλυνσης του ανθρώπου με Chlamydophila abortus. 
 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες  (συχνότητα και σοβαρότητα) 
Είναι δυνατόν να παρατηρηθεί μετά από τον εμβολιασμό παροδική άνοδος της 
θερμοκρασίας (για έως 5 ημέρες). 
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν αποβολές κατά τις 
οποίες ταυτοποιείται το εμβολιακό στέλεχος. 
 
4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 
Να μην χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης. 
 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 
Είναι διαθέσιμες μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, οι οποίες αποδεικνύουν 
ότι το εν λόγω εμβόλιο μπορεί να χορηγείται την ίδια ημέρα χωρίς να αναμειγνύεται με το 
Toxoplsma gondii vaccine. 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από 
την ταυτόχρονη χρήση του εμβολίου αυτού με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρμακο, 
εκτός του Toxoplasma gondii vaccine. Η απόφαση για τη χορήγηση του εμβολίου αυτού 
πριν ή μετά από τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμάκου, θα πρέπει να 
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λαμβάνεται κατά περίπτωση. 
 
4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
Ανασύσταση 
Με τη βοήθεια σύριγγας μεταφέρετε 5 ml διαλύτη στο φιαλίδιο του εμβολίου και 
ανακινείστε ήπια μέχρι τη διάλυση του εμβολίου. Μετά από την πλήρη διάλυση 
μεταφέρετε όλο το περιεχόμενο του εμβολίου στη φιάλη του διαλύτη και ανακινείστε 
καλά. Φροντίστε ώστε κατά την ανάδευση να μην δημιουργηθεί αφρός στη φιάλη του 
διαλύτη..  
 
Χορήγηση 
Μια δόση 2 ml με υποδόρια ή ενδομυϊκή ένεση κατά προτίμηση στην περιοχή του 
τραχήλου. 
Οι αμνάδες που προορίζονται για αναπαραγωγή είναι δυνατόν να εμβολιάζονται από την 
ηλικία των 5 μηνών. 
Οι προβατίνες πρέπει να εμβολιάζονται 1 έως 4 μήνες πριν από την οχεία. 
Ο εμβολιασμός πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την οχεία. 
Σύνεργα εμβολιασμού 
Για να μειώσετε τον κίνδυνο αυτό-ένεσης, πρέπει να χορηγείτε το εμβόλιο 
χρησιμοποιώντας αυτόματη σύριγγα μιας χρήσης, εξοπλισμένη με προστατευτικό 
σύστημα βελόνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Είναι σημαντικό να 
χρησιμοποιείτε σωλήνα αναρρόφησης με αυτό τον εξοπλισμό. 
Πρέπει να ελέγχετε συχνά τις σύριγγες για να διασφαλίζετε τη σωστή βαθμονόμηση. 
Εφαρμόστε τη φιάλη με το ανασυσταθέν εμβόλιο στη σύριγγα εμβολιασμού και 
αποφύγετε τη δημιουργία αφρού κατά την ανάδευση. Φοράτε προστατευτική μάσκα κατά 
τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.  
 
Επανεμβολιασμός 
Οι δοκιμές τεχνητής μόλυνσης έχουν αποδείξει ότι η προστασία κατά της ενζωοτικής 
αποβολής και της απέκκρισης της Chlamydophila abortus μετά από την τεχνητή 
μόλυνση παραμένει αμείωτη για τουλάχιστον τρία έτη μετά από τον εμβολιασμό με το 
Enzovax. 
Οι κλινικές δοκιμές σε ενδημικά μολυσμένα ποίμνια που διατηρούσαν πρόγραμμα 
εμβολιασμού των νεοεισερχόμενων προβατινών με το Enzovax έχουν αποδείξει ότι τα 
επίπεδα ενζωοτικής αποβολής παραμένουν πολύ χαμηλά στις προβατίνες που είχαν 
εμβολιασθεί 4 έτη νωρίτερα. 
 
4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
απαραίτητα 
Δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα συμπτώματα με τη χορήγηση 10πλάσιας δοσολογίας, 
εκτός από παροδική άνοδο της θερμοκρασίας όπως παρατηρείται και με τη χορήγηση 
μιας μόνο δόσης. 
 
4.11 Χρόνος αναμονής 
Kρέας: 7 ημέρες 
Γάλα: Μηδέν ημέρες.  
 
5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: ζωντανά βακτηριακά εμβόλια για πρόβατα 
Κωδικός ATCvet: QI04AE01 
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6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
Monosodiun glutamate 
Sucrose 
Bovine serum albumin 
Disodium hydrogen phosphate dihydrate    
Pottassium dihydrogen phosphate     
Sodium Chloride      
Water for injection      
 
6.2 Ασυμβατότητες 
Να μην αναμειγνύεται με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρμακο εκτός του διαλύτη ο 
οποίος διατίθεται για χρήση με αυτό το προϊόν. 
 
6.3 Διάρκεια ζωής 
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία 
πώλησης: 
Λυοφιλοποιημένο εμβόλιο: 12 μήνες σε θερμοκρασία 2°C - 8°C, μετά από αποθήκευση 
από τον παρασκευαστή το πολύ για 24 μήνες στους –20oC  
Διαλύτης: γυάλινα φιαλίδια: 5 έτη, PET φιαλίδια: 24 μήνες. 
Διάρκεια ζωής μετά από την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες:  
2 ώρες. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
Λυοφιλοποιημένο εμβόλιο:  
Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε 
προστατευμένο από το φως. 
Μετά από την ανασύσταση το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται το γρηγορότερο 
δυνατόν (εντός 2 ωρών). 
 
Διαλύτης:  
Ο διαλύτης μπορεί να φυλάσσεται στους 15°C - 25°C εάν διατηρείτε ξεχωριστά από το 
λυοφιλοποιημένο εμβόλιο. 
 
6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
Λυοφιλοποιημένο εμβόλιο: 
Φιαλίδια από υδρολυτική ύαλο Τύπου Ι (Eur. Ph), κλεισμένα με ελαστικό πώμα και 
σφραγισμένα με επικάλυμμα αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση, που 
περιέχουν 10, 20, 50 ή 100 δόσεις του εμβολίου. 
Διαλύτης: 
Φιαλίδια από υδρολυτική ύαλο Τύπου ΙΙ (Eur. Ph) ή από PET, που περιέχουν 20, 40, 
100 ή 200 ml διαλύτη αντίστοιχα. 
 
Συσκευασία: 
Κυτίο με 1 φιαλίδιο εμβολίου των 10 δόσεων και 1 φιαλίδιο διαλύτη των 20 ml  
Κυτίο με 1 φιαλίδιο εμβολίου των 20 δόσεων και 1 φιαλίδιο διαλύτη των 40 ml  
Κυτίο με 1 φιαλίδιο εμβολίου των 50 δόσεων και 1 φιαλίδιο διαλύτη των 100 ml  
Κυτίο με 1 φιαλίδιο εμβολίου των 100 δόσεων και 1 φιαλίδιο διαλύτη των 200 ml  
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
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6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός  χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού 

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

Απορρίψτε τα άχρηστα υλικά με βρασμό, αποτέφρωση ή εμβάπτιση σε κατάλληλο 
απολυμαντικό το οποίο έχει εγκριθεί για χρήση από τις αρμόδιες αρχές. 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL-5831 AN Boxmeer 
Ολλανδία 

 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
CY00032V 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
3/4/2004-26/11/2014 
 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
26/11/2014 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 
Δεν ισχύει 
 


