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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 Nobilis Newcavac,   50 PD50
  , ενέσιμο γαλάκτωμα,για όρνιθες 

 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Δραστικό συστατικό: 
Ανά δόση (0,5 ml): 
 

INACTIVATED ND VIRUS (CLONE 30) που περιέχει  50 PD50 units ανά δόση 

ή 4,0 log2 HI units ανά το 1/50ό της δόσης 

 
Ανοσοενισχυτική ουσία: 
Υγρή παραφίνη: 215  mg 
 
Βλ. κατάλογο εκδόχων στην παράγραφο  6.1 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Ενέσιμο γαλάκτωμα. 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1 Είδη ζώων 
Όρνιθες. 
 
4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 
Εμβολιασμός των ορνίθων ωοτοκίας και αναπαραγωγής κατά της Ψευδοπανώλης. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
Καμία. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις  
Δεν απαιτούνται. 
 
4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

 Εμβολιάζετε μόνο υγιή πτηνά. Άρρωστα ή αδύναμα πτηνά δεν αναπτύσσουν 
επαρκή ανοσία. 

 Χρησιμοποιείτε αποστειρωμένα σκεύη και εργαλεία εμβολιασμού. 

 Μετά την εξαγωγή της φιάλης από το ψυγείο, αφήστε το εμβόλιο να φθάσει 
μόνο του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ( 15-250C ). 

 Ανακινείτε τη φιάλη πριν από την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εμβολιασμού. 

 Οι φιάλες να ανοίγονται λίγο πριν από την έναρξη του εμβολιασμού. 

 Χρησιμοποιείστε όλο το περιεχόμενο της φιάλης μέσα σε τρεις ώρες. 
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 Οι κενές φιάλες, καθώς και η αχρησιμοποίητη ποσότητα εμβολίου να 
απορρίπτονται σε δοχεία με απολυμαντικό ή σε νερό που βράζει. 

 Μην  αναμιγνύετε το εμβόλιο με άλλα εμβόλια ή φάρμακα. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
Προς τον χρήστη:  
Το προϊόν αυτό περιέχει παραφινέλαιο. 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 
απώλεια του δακτύλου, αν δεν παρασχεθεί άμεση ιατρική φροντίδα.  
Αν κατά λάθος ενεθείτε με αυτό το προϊόν, ακόμα και αν η ποσότητα είναι πολύ μικρή, 
ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή, έχοντας μαζί σας το Φυλλάδιο Οδηγιών Χρήσης.  
Αν ο πόνος επιμείνει για περισσότερο από 12 ώρες μετά από την ιατρική εξέταση, 
ζητείστε και πάλι ιατρική συμβουλή. 
Προς τον ιατρό:  
Αυτό το προϊόν περιέχει παραφινέλαιο. Τυχαία ένεση με αυτό το προϊόν, ακόμα και σε 
μικρές ποσότητες, ενδεχομένως να προκαλέσει έντονη εξοίδηση, η οποία μπορεί π.χ. να 
έχει ως αποτέλεσμα ισχαιμική νέκρωση, ακόμα και απώλεια δακτύλου. Απαιτείται η 
ΑΜΕΣΗ εξειδικευμένη χειρουργική φροντίδα και ενδεχομένως πρώιμη διάνοιξη και 
έκπλυση της περιοχής που έγινε η ένεση, ιδιαιτέρως όταν αφορά τη ράγα του δακτύλου 
ή τένοντα. 
 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 
Σε υγιή πτηνά δεν παρατηρούνται κλινικές μετεμβολιακές αντιδράσεις. Στο σημείο της 
ένεσης ίσως παρατηρηθεί ελαφρό παροδικό οίδημα για μερικές εβδομάδες. 
 
4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 
Δεν ισχύει. 
 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 
Μην  αναμιγνύετε το εμβόλιο με άλλα εμβόλια ή φάρμακα. 
 
4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
Δοσολογία-Χορήγηση 
Σε κάθε πτηνό χορηγείται 0,5 ml του εμβολίου ενδομυϊκώς στο στήθος ή στο μηρό, ή 
υποδορίως στον αυχένα. 
Εμβολιακό πρόγραμμα 
Το Newcavac χορηγείται σε πτηνά ηλικίας 16 – 20 εβδομάδων, αλλά όχι νωρίτερα από 4 
εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη έναρξη της ωοτοκίας. Στα πτηνά πρέπει να έχει 
ήδη χορηγηθεί ζωντανό εμβόλιο κατά της Ψευδοπανώλης 4 ή περισσότερες εβδομάδες 
πριν από τον εμβολιασμό με το ενέσιμο Newcavac. Ωστόσο, καλύτερα αποτελέσματα 
πετυχαίνονται όταν τo ζωντανό εμβόλιο χορηγηθεί 6 ή περισσότερες εβδομάδες πριν 
από τον εμβολιασμό με το ενέσιμο Newcavac.Ο εμβολιασμός σύμφωνα με το 
παραπάνω συνιστώμενο πρόγραμμα εγκαθιστά ανοσία, που διαρκεί όλη την περίοδο 
της ωοτοκίας. 
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Οδηγίες εμβολιασμού 
(Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες του εμβολιασμού) 
Χρησιμοποιείτε αποστειρωμένα σκεύη και εργαλεία εμβολιασμού. Μετά την εξαγωγή της 
φιάλης από το ψυγείο, αφήστε το εμβόλιο να φθάσει μόνο του σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος (15-25 °C). Ανακινείτε τη φιάλη πριν από την έναρξη και σε όλη τη 
διάρκεια του εμβολιασμού. 
 
4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
απαραίτητα 
Δεν παρατηρούνται κλινικά συμπτώματα ακόμα και με διπλή δόση. 
 
4.11 Χρόνος αναμονής 
Κρέας /Αβγά : Μηδέν ημέρες. 
 
 
5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Eνέσιμο αδρανοποιημένο εμβόλιο για την προστασία των ορνίθων ωοτοκίας και 
αναπαραγωγής από Ψευδοπανώλη.Το ανοσογόνο στέλεχος του εμβολίου εγκαθιστά 
ανοσία μακράς διάρκειας, που διαρκεί όλη την περίοδο της ωοτοκίας. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
Liquid paraffin  
Polysorbate 80 
Sorbitan Mono-oleate 
Glycine 
Formaldehyde 
Water for injection 
 
6.2 Ασυμβατότητες 
Μην αναμιγνύετε το εμβόλιο με άλλα εμβόλια ή φάρμακα. 
 
6.3 Διάρκεια ζωής 
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία 
πώλησης: 24 μήνες.  
Διάρκεια ζωής μετά από το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη την ανασύσταση: 3 ώρες  
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

Να φυλάσσεται στο σκοτάδι μεταξύ 2C και 8C. Μην καταψύχετε. 
 
6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
Γυάλινες φιάλες από υδρολυτικό γυαλί τύπου ΙΙ ή πλαστικές φιάλες από polyethylene 
tereftalate (ΡΕΤ). Αμφότερες οι φιάλες κλείνονται με ελαστικό πώμα από νιτρίλιο και 
ασφαλίζονται με επικάλυμμα αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. 
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Συσκευασία 
Γυάλινες φιάλες, που περιέχουν 500 ml και αντιστοιχούν σε 1000 δόσεις. 
PET φιάλες, που περιέχουν 500 ml και αντιστοιχούν σε 1000 δόσεις. 
Γυάλινες φιάλες, που περιέχουν 250 ml και αντιστοιχούν σε 500 δόσεις. 
PET φιάλες, που περιέχουν 250 ml και αντιστοιχούν σε 500 δόσεις. 
Γυάλινες φιάλες, που περιέχουν 1000 ml και αντιστοιχούν σε 2000 δόσεις. 
PET φιάλες, που περιέχουν 1000 ml και αντιστοιχούν σε 2000 δόσεις. 
 
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 
 
Intervet International BV, AN Boxmeer, Ολλανδία 
 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
13217 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
26/2/1991, 26/2/2013 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
26/2/2013 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 
Φαρμακευτικό προϊόν που διατίθεται με κτηνιατρική συνταγή.  


