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ERY-SUIVAX®

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά 

της ερυθράς του χοίρου

Η ερυθρά είναι μεταδοτική και ενζωοτική νόσος του χοίρου. Αιτιολογικός παράγοντας είναι το 
βακτήριο, Erysipelothrix rhusiopathiae, που προκαλεί οξεία και υποξεία σηψαιμική νόσο στον χοίρο (με 
χαρακτηριστικές δερματικές αλλοιώσεις) και μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια μορφή και να προκαλέσει 
ενδοκαρδίτιδα ή αρθρίτιδα. Η μόλυνση γίνεται απαραίτητα μέσω λύσεων της συνέχειας του δέρματος, 
καθώς το βακτήριο είναι πολύ κοινό στην φύση.

Η ΝΟΣΟΣ

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το ERY-SUIVAX είναι αδρανοποιημένο εμβόλιο προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλλίου 
αποτελούμενο από υψηλής αντιγονικής ικανότητας στελέχη Erysipelothrix rhusiopathiae.
Το εμβόλιο είναι σε θέση να εγκαταστήσει μια ισχυρή ενεργητική ανοσία που προλαμβάνει τόσο την 
εκδήλωση οξέων λοιμώξεων που επιφέρουν απότομους θανάτους, όσο και τις χρόνιες λοιμώξεις που 
συνοδεύονται από μείωση των αποδόσεων των παχυνομένων χοίρων ή επιδρούν στην παραγωγική 
ικανότητα των ζώων αναπαραγωγής.

Το ERY-SUIVAX είναι προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλίου, ένα ιδανικό ανοσοενισχυτικό για την 
πρόκληση των ανοσοδιεγερτικών ιδιοτήτων του Erysipelothrix rhusiopathiae, καθώς προκαλεί μια αργή 
απελευθέρωση των διαλυμένων αντιγόνων.
Επίσης, το υδροξείδιο του αργιλίου εγγυάται την απουσία εμφάνισης τοπικών αντιδράσεων στο σημείο 
έγχυσης.

Υποδόρια, πίσω από το αυτί.

1 δόση = 2 ml.

Παχυνόμενοι χοίροι: 
στην ηλικία των 3 μηνών.

Χοίροι αναπαραγωγής: 
αρχικά στην ηλικία των 3 μηνών και επαναλαμβάνεται κάθε 
6 μήνες.

Αναμνηστικοί εμβολιασμοί κάθε 6 μήνες σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κάθε 8 έως 12 μήνες.

FATRO HELLAS S.P.LTD

KTHNIATΡΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FATRO HELLAS Μ.ΕΠΕ - 2ο χιλ/τρο ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ,190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ: + 30 210 6644331 - FAX: +30 2106644334 - E-mail: fatro@fatro-hellas.gr
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Φιάλη 100 ml (50 δόσεις)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ERY-SUIVAX. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικά συστατικά: Σύνθεση ανά 1 ml Δραστικά 
συστατικά: Αδρανοποιημένα αντιγόνα (μόνο βακτηριακά κύτταρα-
βακτηρίνη) δύο στελεχών F0026 & F0035 του Erysipelothrix Rhusiopathiae 
όχι λιγότερο από 100 PU. ΄Εκδοχα: Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο 
κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Βακτηριοκτόνο εναιώρημα. 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων Χοίροι. 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις 
προσδιορίζοντας τα είδη ζώων Για την ενεργητική ανοσοποίηση 
των χοίρων κατά της προσβολής από E. rhysiopathiae, αιτιολογικού 
παράγοντα της ερυθράς. 4.3 Αντενδείξεις Δεν υπάρχουν. 4.4 Ειδικές 
προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Να μην εμβολιάζονται χοίροι 
ηλικίας μικρότερης των 2 μηνών. Χορηγείται μόνο σε υγειή και σε μη 
ευρισκόμενα υπό την επίδραση stress, ζώα. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις 
κατά την χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα 
Ανακινήσατε καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση. Συνιστάται, μετά το άνοιγμα, 
η χρησιμοποίηση ολόκληρου του περιεχομένου του φιαλιδίου. Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί 
το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα Δεν συνιστούνται. 4.6 Ανεπιθύμητες 
ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) Δεν υπάρχουν. 4.7 Χρήση 
κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία Δεν αναφέρονται. 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες 
μορφές αλληλεπίδρασης Δεν αναφέρονται. 4.9 Δοσολογία και τρόπος 
χορήγησης 1 δόση = 2ml του εμβολίου. Ενίεται υποδόρια κατά προτίμηση 
πίσω από το αφτί. Παχυνόμενοι χοίροι: Ο εμβολιασμός γίνεται στην 
ηλικία των 3 μηνών. Χοίροι αναπαραγωγής: Ο αρχικός εμβολιασμός 
διενεργείται στην ηλικία των 3 μηνών και επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες. 
Αναμνηστικοί εμβολιασμοί κάθε 6 μήνες σε περιοχές υψηλού κινδύνου. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κάθε 8 έως 12 μήνες. 4.10 Υπερδοσολογία 
(συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής Δεν υπάρχει 
(0) ημέρες. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική 
ομάδα: Ανοσολογικά σκευάσματα για ζώα τηςοικογένειας Suidae, 
Χοίροι, εμβόλιο αδρανοποιημένων βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένων 
μυκοπλασμάτων, τοξοειδών, χλαμυδίων), Ερυσίπελας. Κωδικός ATCvet: 
QI09AB03. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Το ERY-SUIVAX είναι νεκρό 
εμβόλιο προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλλίου αποτελούμενο 
από υψηλής αντιγονικής ικανότητας στελέχη Erysipelothrix rhusiopathiae. 
Το εμβόλιο είναι σε θέση να εγκαταστήσει μια ισχυρή ενεργητική ανοσία 
που προλαμβάνει τόσο την εκδήλωση οξείων λοιμώξεων που επιφέρουν 
απότομους θανάτους, όσο και τις χρόνιες λοιμώξεις που συνοδεύονται 
από μείωση των αποδόσεων των παχυνομένων χοίρων ή επιδρούν στην 
παραγωγική ικανότητα των ζώων αναπαραγωγής. 5.2 Φαρμακοκινητικά 
στοιχεία Δεν αναφέρονται. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος 
εκδόχων Aluminium hydroxide 20 mg - Thiomersal 0,1 mg - Isotonic saline 
solution q.s. 1 ml. 6.2 Ασυμβατότητες Δεν αναφέρονται. 6.3 Διάρκεια 
ζωής 24 μήνες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του 
προϊόντος Το εμβόλιο διατηρείται στο ψυγείο, σε θερμοκρασία +2° C έως 
+6° C. 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας Υάλινες 
φιάλες type I flint glass, με ελαστομερές πώμα σφραγισμένο με δακτύλιο 
αλουμινίου των 20 και 100 ml. 6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός 
χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων 
υλικών που προέρχονται από τη  χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν 
Να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από το περιεχόμενο, τους 
περιέκτες και τα υλικά συσκευασίας του προιόντος. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), 
Italy. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 28889/Κ-2532/3.02.1993. 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: _____. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ _____. 11. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η 
ΧΡΗΣΗΣ Δεν ισχύει. 12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.


