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ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 
ΓΙΑ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΥΠΟΝΙΤΡΙΚΟ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ

Το Fatroseal® είναι προϊόν 

εσωτερικής σφράγισης της θηλής 

με βάση το υπονιτρικό βισμούθιο. 

Το Fatroseal® δημιουργεί έναν 

φυσικό φραγμό στο θηλαίο πόρο 

που προλαμβάνει την είσοδο 

των μικροοργανισμών μέσα στο 

μαστικό αδένα. Με τον τρόπο αυτό, 

περιορίζεται η εμφάνιση νέων 

ενδομαστικών λοιμώξεων 

κατά την ξηρά περίοδο.

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΙΞΩΔΕΣ
ισχυρή, μακράς διάρκειας σφράγιση

ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ
ορθή, πλήρης σφράγιση του θηλαίου πόρου

ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΗΛΑΙΟ ΠΟΡΟ
• πλήρης ή μερική εισχώρηση

ΤΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
• άψογη κένωση της σύριγγας
• μικρό ρύγχος
• καπάκι που αποσπάται εύκολα

ΦΙΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• οικολογική συσκευασία 
• σύριγγες με 20% λιγότερο πλαστικό
• βιοδιασπώμενες πετσέτες καθαρισμού

ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μέσω QR CODE μπορείτε να ακούσετε τις 
οδηγίες χρήσης στα ελληνικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FATROSEAL 2,6 g ενδομαστικό εναιώρημα για αγελάδες κατά την ξηρά περίοδο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Κάθε ενδομαστική σύριγγα 4 g περιέχει: Δραστικό συστατικό: Bismuth subnitrate, heavy 2,6 g (ισοδύναμο με Bismuth, heavy 1,858 g). Έκδοχο(α): Βλ. τον 
πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενδομαστικό εναιώρημα. Λευκό έως ελαφρώς γκρίζο ομοιογενές εναιώρημα. 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων Βοοειδή (γαλακτοπαραγωγές αγελάδες κατά την ξήρανση). 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 
Πρόληψη νέων ενδομαστικών λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου. Σε αγελάδες που θεωρούνται ότι είναι απαλλαγμένες από υποκλινική 
μαστίτιδα, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδική αγωγή για τη διαχείριση και έλεγχο της μαστίτιδας σε αγελάδες κατά την ξηρά περίοδο.  
4.3 Αντενδείξεις Να μην χρησιμοποιείται σε αγελάδες κατά τη γαλακτοπαραγωγή. Δείτε την παράγραφο 4.7. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως αποκλειστική 
αγωγή σε αγελάδες με υποκλινική μαστίτιδα κατά την ξήρανση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αγελάδες με κλινική μαστίτιδα κατά την ξήρανση. Να μην 
χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Η 
επιλογή των αγελάδων για αγωγή θα πρέπει να βασίζεται σε κλινική αξιολόγηση από κτηνίατρο. Τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να βασίζονται σε ιστορικό 
μαστίτιδας και καταμέτρησης κυττάρων μεμονωμένων αγελάδων ή σε επικυρωμένες δοκιμές ανίχνευσης υποκλινικής μαστίτιδας ή μικροβιολογικής 
δειγματοληψίας. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα. Είναι καλή πρακτική να παρατηρούνται τακτικά 
οι αγελάδες κατά την ξηρά περίοδο για συμπτώματα κλινικής μαστίτιδας. Εάν ένα σφραγισμένο τεταρτημόριο αναπτύξει κλινική μαστίτιδα, αυτό θα πρέπει 
να στραγγίζεται με το χέρι πριν την χορήγηση κατάλληλης αγωγής. Για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης, μην βυθίζετε τη σύριγγα σε νερό. Χρησιμοποιείτε 
τη σύριγγα μόνο μία φορά. Καθώς το προϊόν δεν έχει αντιμικροβιακή δράση, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος οξείας μαστίτιδας λόγω κακής τεχνικής 
έγχυσης και έλλειψης υγιεινής (δείτε την παράγραφο 4.6), είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις άσηπτες τεχνικές χορήγησης που περιγράφονται στην 
παράγραφο 4.9. Μην χορηγείτε κάποιο άλλο ενδομαστικό προϊόν μετά από τη χορήγηση του προϊόντος. Σε αγελάδες που μπορεί να έχουν υποκλινική 
μαστίτιδα, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από χορήγηση κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε προσβεβλημένο τεταρτημόριο αγελάδας σε ξηρά 
περίοδο. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα Τα άλατα βισμούθιου 
έχουν συσχετιστεί με αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία (αλλεργία) σε άλατα βισμούθιου πρέπει να αποφεύγουν την επαφή 
με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα ή τα 
μάτια. Σε περίπτωση που υπάρξει επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, να πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, να 
αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό την ετικέτα. Εάν παρέχονται, οι πετσέτες καθαρισμού μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του 
δέρματος και των ματιών σε μερικούς ανθρώπους λόγω της παρουσίας ισοπροπυλικής αλκοόλης και διγλυκονικής χλωρεξιδίνης. Αποφύγετε την επαφή με 
το δέρμα ή τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. 4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) Πολύ σπάνια έχει αναφερθεί οξεία μαστίτιδα 
μετά τη χρήση του προϊόντος αυτού, κυρίως λόγω της κακής τεχνικής έγχυσης και έλλειψης υγιεινής. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στις παραγράφους  
4.5 και 4.9 σχετικά με τη σημασία της άσηπτης τεχνικής. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: - πολύ συχνή (περισσότερο 
από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητη(ες) ενέργεια(ες) κατά τη διάρκεια της θεραπείας); - συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα 
στα 100 υπό θεραπεία ζώα); - μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα); - σπάνια (περισσότερο από 
1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα); - πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων των 
μεμονωμένων αναφορών). 4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία Κύηση: Το προϊόν δεν απορροφάται μετά από ενδομαστική έγχυση, 
μπορεί να χορηγηθεί σε εγκυμονούντα ζώα. Κατά τον τοκετό, η σφράγιση μπορεί να καταποθεί από το μοσχάρι. Η κατάποση του προϊόντος από το μοσχάρι 
είναι ασφαλής και δεν προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες. Γαλουχία: Το προϊόν αντενδείκνυται για χρήση κατά τη γαλουχία. Εάν κατά λάθος χρησιμοποιηθεί 
σε αγελάδα που γαλουχεί, μπορεί να παρατηρηθεί μία ήπια (έως διπλάσια) παροδική αύξηση του αριθμού των σωματικών κυττάρων. Σε τέτοια περίπτωση, 
αφαιρέστε τη σφράγιση με το χέρι, δεν είναι απαραίτητες επιπλέον προφυλάξεις. 4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης Σε κλινικές δοκιμές, η συμβατότητα ενός συγκρίσιμου προϊόντος σφράγισης θηλής που περιέχει υπονιτρικό βισμούθιο έχει αποδειχθεί 
μόνο με σκεύασμα για αγελάδες στην ξηρά περίοδο που περιέχει κλοξακιλλίνη. Δείτε επίσης την παράγραφο 4.5. “Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε 
ζώα”. 4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Για ενδομαστική χρήση μόνο. Το προϊόν έχει διπλό τελικό ρύγχος. Το καπάκι της σύριγγας μπορεί να αφαιρεθεί 
μερικώς ή πλήρως. Προτείνεται να πιέζετε τη θηλή στη βάση της καθώς βοηθάει στην εναπόθεση της αλοιφής μέσα στο θηλαίο κόλπο, σφραγίζοντας 

τον αυλό της θηλής από την κορυφή του. Επιλογή μερικής εισχώρησης: η επιλογή μερικής εισχώρησης επιτρέπει την μερική εισχώρηση έτσι ώστε η 
σύριγγα να πρέπει να εισχωρήσει έως τη βάση της θηλής. Επιλογή πλήρους εισχώρησης: η επιλογή της πλήρους εισχώρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
διευκόλυνση της αγωγής για παράδειγμα για να αποφευχθεί η διαρροή του προϊόντος λόγω κινητικότητας μίας ζωηρής αγελάδας. 
Βήμα 1: Απομάκρυνση του αποσπώμενου καπακιού.                                                                                 Βήμα 2: Μερική ή πλήρης εισχώρηση. 

Εγχύετε το περιεχόμενο μίας ενδομαστικής σύριγγας του προϊόντος μέσα σε κάθε τεταρτημόριο του μαστού αμέσως μετά την τελευταία άμελξη της 
γαλακτικής περιόδου κατά τη διαδικασία της ξήρανσης. Μην κάνετε μαλάξεις στη θηλή ή το μαστικό αδένα μετά την έγχυση του προϊόντος επειδή είναι 
σημαντικό το υλικό σφράγισης να παραμείνει στη θηλή και να μην εισχωρήσει στο μαστικό αδένα. Πρέπει να δίνεται προσοχή για να μην εισχωρήσουν 
παθογόνα μέσα στη θηλή ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για μαστίτιδα μετά την έγχυση. Είναι απαραίτητο η θηλή να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, με 
χειρουργικό διάλυμα ή πετσέτες εμποτισμένες με αλκοόλ. Οι θηλές πρέπει να καθαρίζονται ώστε οι πετσέτες να είναι πλέον εμφανώς καθαρές. Οι θηλές 
πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν πριν από την έγχυση. Εγχύετε με άσηπτο τρόπο και φροντίστε να αποφεύγετε τη μόλυνση του άκρου της σύριγγας. 
Μετά την έγχυση προτείνεται να χρησιμοποιείτε κατάλληλο διάλυμα ή σπρέυ εμβάπτισης για τη θηλή. Σε συνθήκες κρύου το προϊόν μπορεί να αφεθεί σε 
ζεστό περιβάλλον ώστε να αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος και να βελτιωθεί η ικανότητα κένωσης της σύριγγας. 4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, 
μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα Έχει χορηγηθεί δόση διπλάσια από την προτεινόμενη σε αγελάδες χωρίς κλινικές ανεπιθύμητες 
ενέργειες. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: μηδέν ημέρες. Γάλα: Μηδέν ώρες. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική 
ομάδα: Διάφορα προϊόντα για τις θηλές και το μαστό. Κωδικός ATCvet: QG52X. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Η έγχυση του προϊόντος σε κάθε 
τεταρτημόριο μαστού παράγει έναν φυσικό φραγμό κατά της εισόδου βακτηρίων μειώνοντας έτσι την εμφάνιση νέων ενδομαστικών μολύνσεων κατά την 
ξηρά περίοδο. 5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία Το υπονιτρικό βισμούθιο δεν απορροφάται από τον μαστικό αδένα, αλλά παραμένει ως σφράγισμα στη θηλή 
μέχρι να αφαιρεθεί με το χέρι (όπως έχει αποδειχθεί σε αγελάδες με ξηρά περίοδο διάρκειας έως 100 ημερών). 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος 
εκδόχων Aluminium stearate - Silica, colloidal anhydrous - Paraffin, liquid. 6.2 Κύριες ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής Διάρκεια ζωής 
του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 3 έτη. 6.4  Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Το 
εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες για την φύλαξή του. 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
Μία σύριγγα από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που περιέχει 4 g εναιωρήματος (μία δόση), σφραγισμένη με καπάκι από χαμηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο. Συσκευασίες: Χάρτινο κουτί με 24 σύριγγες. Χάρτινο κουτί με 60 σύριγγες. Χάρτινο κουτί με 120 σύριγγες.Χάρτινο κουτί με 24 σύριγγες 
+ 24 πετσέτες καθαρισμού. Χάρτινο κουτί με 60 σύριγγες + 60 πετσέτες καθαρισμού. Χάρτινο κουτί με 120 σύριγγες + 120 πετσέτες καθαρισμού. 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 FATRO S.p.A. - Via Emilia, 
285 - Ozzano dell’Emilia (Bologna), Italy. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 36008/07-04-2022. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία 1ης έγκρισης: 07/04/2022. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.
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ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 
ΓΙΑ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 
ΓΙΑ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΥΠΟΝΙΤΡΙΚΟ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ ΥΠΟΝΙΤΡΙΚΟ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χάρτινο κουτί με 
24 σύριγγες + 24 πετσέτες καθαρισμού

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: Μηδέν ημέρες
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Η ξηρά περίοδος συμβάλλει στην παλινδρόμηση 
και αποκατάσταση του μαστικού αδένα, 

αλλά καθώς η γαλουχία αναστέλλεται, μπορεί να  
προκύψουν ορισμένα προβλήματα:

Oliver S.P., Sordillo L.M.. Udder health in the periparturient period. J Dairy Sci, 1988.71(9): p. 2584-606.
Oliver S.P., Sordillo L.M., Approaches to the manipulation of mammary involution. J. Dairy Sci, 1989. 72(6): p. 1647-64.
Sordillo L.M., Mavangira V.. The nexus between nutrient metabolism, oxidative stress and inflammation in 
transition cows. Animal Production Science, 2014. 54(9): p. 1204-1214.
Sordillo, L.M., Nickerson S.C., Akers R.M., Oliver S.P., Secretion composition during bovine mammary involution 
and the relationship with mastitis. Int J Biochem, 1987. 19(12): p.1165-72.

Το Fatroseal® είναι προϊόν εσωτερικής σφράγισης της Το Fatroseal® είναι προϊόν εσωτερικής σφράγισης της 
θηλής με κορυφαίο ιξώδες, πριν και μετά την εξώθησηθηλής με κορυφαίο ιξώδες, πριν και μετά την εξώθηση

ΡΕΟΜΕΤΡΟ
MCR 92, Anton Paar 

Είναι μέρος του εξοπλισμού του Ερευνητικού 
Κέντρου FATRO και χρησιμοποιείται για 
σύγκριση του ιξώδους των προϊόντων 
εσωτερικής σφράγισης θηλής

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΑ
Ιδιότητα ορισμένων υλικών να μεταβάλλουν το ιξώδες τους όταν 
υπόκεινται σε πίεση. Όταν παύει να ασκείται εξωτερική δύναμη, αυτά 
επανέρχονται στην αρχική τους φυσικοχημική κατάσταση.

Η απουσία αέρα στο θάλαμο της σύριγγας διασφαλίζει 
την ακόμα πιο αποτελεσματική σφράγιση

Χάρη στην προηγμένη διαδικασία 
παρασκευής, δεν παραμένει καθόλου 

αέρας ανάμεσα στην αλοιφή και το 
έμβολο.

Αυτό το χαρακτηριστικό εγγυάται 
την άψογη κατανομή του 

προϊόντος μέσα στο θηλαίο 
πόρο (σχήμα 1).

Η παρουσία αέρα μπορεί να εξωθήσει το προϊόν πιο μακριά κατά τη χορήγηση, 
να σχηματίζει ρωγμές στη σφράγιση και να μειώσει την προσκόλληση στο θηλαίο 
πόρο, περιορίζοντας έτσι την συνολική ικανότητα σφράγισης (σχήμα 2).

Καθυστερημένος σχηματισμός εμβόλου κερατίνης 

6 εβδομάδες μετά την ξήρανση, το 19 με 47% των θηλών 
είναι ακόμη ανοιχτό, ανάλογα με την ποσότητα του 
παραγόμενου γάλατος στο τέλος της γαλουχίας

Bradley A.J., Green M.J.. The importance of the non-lactating period in the epidemiology 
of intramammary infection and strategies for prevention. Vet. Clin. North Am. Food Anim. 
Pract. 2004; 20:547-568.
Dingwell R.T., Leslie K.E. Sargeant J.M. and Schukken Y.H.. Association of cow and quarter-
level factors at a dry off and new intramammary infections in the dry period, Kansas 
Agricultural Experiment Station Research Reports. 2002: Vol. 0: Iss. 2.

Dingwell R.T., Leslie K.E., Schukken Y.H., Sargeant J.M., Timms L.L., Duffield T.F., Keefe G.P., 
Kelton D.F., Lissemore K.D., Conklin J.. Management strategies influencing drying-off 
efficiency and development of new intramammary infections in the dry period. Doctor of 
Veterinary Science Thesis, University of Guelph. 2002, 147-195.

Green M.J., Green L.E., Medley G.F., Schukken Y.H., Bradley A.J.. Influence of dry period 
bacterial intramammary infection on clinical mastitis in dairy cows. J Dairy Sci. 2002;85 
(10):2589-99.)

Περισσότερο από το 50% όλων των περιστατικών 
κλινικής μαστίτιδας στις πρώτες 100 ημέρες της 
γαλουχίας προέρχονται από την ξηρά περίοδο
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ΥΨΗΛΟ ΙΞΩΔΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΞΩΘΗΣΗ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

A B C       

Το δεύτερο μέρος της καμπύλης 
απεικονίζει το στάδιο της εξώθησης, 
κατά το οποίο η δύναμη που ασκείται 
στο περιεχόμενο της σύριγγας, το 
καθιστά ρευστό, διευκολύνοντας έτσι 
την μεταφορά του στο θηλαίο πόρο.

Το πρώτο μέρος της καμπύλης 
αντιστοιχεί στο ιξώδες του προϊόντος 
όσο αυτό είναι μέσα στη σύριγγα. 
Στο στάδιο αυτό, το προϊόν πρέπει 
να είναι παχύρρευστο ώστε να μην 
δημιουργούνται ιζήματα και να 
διατηρείται η σταθερότητά του.

ΥΨΗΛΟ ΙΞΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΞΩΘΗΣΗ

Το τρίτο μέρος της καμπύλης 
αντιστοιχεί στο στάδιο που το υλικό 
βρίσκεται μέσα στη θηλή, όπου 
αυτό αποκτά παχύρρευστη μορφή 
ώστε να σχηματιστεί η σφράγιση.

Με τη χρήση ενός Ρεόμετρου, πραγματοποιήθηκε 
δοκιμή σύγκρισης της θιξοτροπίας ορισμένων 
προϊόντων εσωτερικής σφράγισης θηλής που 
κυκλοφορούν στην αγορά, ώστε να αξιολογηθεί το 
ιξώδες τους. 
Το Fatroseal® αποδείχθηκε ως το προϊόν με το 
μεγαλύτερο ιξώδες πριν και μετά την εξώθηση από 
τη σύριγγα. Αυτό εξασφαλίζει εξαίρετη και μακράς 
διάρκειας σφράγιση του θηλαίου πόρου.

Χρειάζονται τουλάχιστον 

16 ημέρες 
για να σχηματιστεί 

ένα έμβολο κερατίνης

ΝΕΕΣ ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΕΩΝ 
ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

Θιξοτροπική ιδιότητα προϊόντων σφράγισης της θηλής

μολύνσεις που προέρχονται από την ξηρά περίοδο

μολύνσεις που προέρχονται από τη γαλουχία 

Γάλα > 21 kg Γάλα < 21 kg
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ΣΧΗΜΑ 2

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΕΡΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 

Fatroseal®
ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΕΡΑ
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χρόνος σε δευτερόλεπτα

Τα βακτήρια δεν απομακρύνονται με τη ροή 
του γάλατος

Το άκρο της θηλής δεν απολυμαίνεται με 
διαλύματα εμβάπτισης (dipping)

Η στάση του γάλατος, με τη συσσώρευση 
λιπαρών και καζεΐνης, μειώνει τη 
φαγοκυτταρική ικανότητα των κυττάρων 
του ανοσοποιητικού

Η αυξημένη ενδομαστική πίεση επιβραδύνει 
το κλείσιμο του θηλαίου πόρου, 
επιτρέποντας την είσοδο μικροοργανισμών

ΑΛΟΙΦΗ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ

ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΩΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ
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Ξήρανση 1 2 3 4 5 6

Εβδομάδες ξηράς περιόδου

Fatroseal®

ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΕΡΑ
ανάμεσα στο υλικό και το έμβολο
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Fatroseal® 
ΜΙΚΡΟ ΡΥΓΧΟΣ 
για ταχύτερη και 
ευκολότερη χορήγηση
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