
Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά των 
κλωστριδιάσεων των προβάτων και 
των βοοειδών

Είναι πλήρες
Το OVAX CLOSTRIDIA 
προστατεύει τα 
μηρυκαστικά από όλα τα 
νοσήματα που προκαλούν 
τα κλωστρίδια

Είναι αποτελεσματικό
Το OVAX CLOSTRIDIA, όταν 
χορηγείται σύμφωνα με το 
ενδεικνυόμενο εμβολιακό 
πρόγραμμα, προλαμβάνει 
την νόσηση και την 
θνησιμότητα σε νεαρά και 
ενήλικα πρόβατα

Είναι ασφαλές
Oι ανεπιθύμητες ενέργειες 
του OVAX CLOSTRIDIA είναι 
αμελητέες
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Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά των κλωστριδιάσεων

Η σύνθεση του OVAX CLOSTRIDIA και Κλωστριδιακές Λοιμώξεις

Είναι πλήρες
Το OVAX CLOSTRIDIA είναι πολυδύναμο εμβόλιο αποτελούμενο από 
αδρανοποιημένα βακτηριακά κύτταρα και ανατοξίνες, προσροφημένα σε 
υδροξείδιο του αργιλίου.
Το OVAX CLOSTRIDIA παρέχει πλήρη προστασία ενάντια σε διάφορα είδη των 
κλωστριδίων.

Είναι αποτελεσματικό
Το OVAX CLOSTRIDIA περιέχει 9 αντιγόνα τα οποία καλύπτουν το φάσμα των 
συχνότερων νοσημάτων  που προκαλούν τα Clostridia στα πρόβατα και τα 
βοοειδή.
Όλα τα ενεργά συστατικά του εμβολίου παράγονται ξεχωριστά,  προσδιορίζονται 
και καταμετρούνται με σκοπό να προσφέρεται αποτελεσματική προστασία 
ενάντια σε όλες τις παραπάνω παθολογικές καταστάσεις.
Η ανοσία που παρέχει το OVAX CLOSTRIDIA είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από 
αυτήν που επιτυγχάνεται από αυτήν ενός συνήθους αδρανοποιημένου εμβολίου 
και διαρκεί από 6 έως 8 μήνες. Στα ενήλικα πρόβατα, αυτό επιτρέπει τον ετήσιο 
εμβολιασμό πριν τον τοκετό.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Μία δόση για τα πρόβατα περιέχει:

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΞΙΝΕΣ (ΤΟΞΟΕΙΔΗ)

ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ

Πρόβατα και Βοοειδή

Πρόβατα και 
Βοοειδή

Βοοειδή

Πρόβατα και 
Βοοειδή

Πρόβατα και 
Βοοειδή

Όλα τα είδη ζωικά 
είδη

Πνευματάνθρακας 

Νεκρωτική ηπατίτιδα

Βακιλλική αιμοσφαιρινουρία

Νεκρωτική εντερίτιδα και 
αιμορραγική δυσεντερία 
Εντεροτοξιναιμία και νόσος του 
πολτώδους νεφρού 

Γαστρομύκωση Κακόηθες οίδημα 

Τέτανος 

Ανακαλλιέργεια του Cl. chauvoei 

Ανακαλλιέργεια του Cl. novyi B 
Ανατοξίνη του Cl. novyi B 

Ανακαλλιέργεια του Cl. novyi D
Ανατοξίνη του  Cl. novyi D 

Ανατοξίνη β του Cl. perfringens 
Ανατοξίνη ε του Cl. perfringens 

Ανατοξίνη του Cl. septicum 

Ανατοξίνη του Cl. tetani

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

Αδρανοποιημένη καλλιέργεια  Cl. chauvoei 
όχι λιγότερη από 30 O.U.
Αδρανοποιημένη καλλιέργεια  Cl. novyi B 
όχι λιγότερη από 7.5 O.U.
Αδρανοποιημένη καλλιέργεια  Cl. novyi D 
όχι λιγότερη από 7.5 O.U.
Ανατοξίνη Cl. novyi B: προκαλεί ορολογική 
απόκριση όχι λιγότερο από 3.5 I.U. ανά ml 
ορού.
Ανατοξίνη του Cl. novyi D: προκαλεί 
ανοσολογική απόκριση όχι λιγότερο από  
10 I.U. ανά  ml ορού.
Ανατοξίνη β  του Cl. perfringens: προκαλεί 
ανοσολογική απόκριση όχι λιγότερο από 
10 I.U. ανά ml ορού.
Ανατοξίνη ε  Cl. perfringens: προκαλεί 
ανοσολογική απόκριση όχι λιγότερο από 
5 I.U. ανά  ml ορού.
Ανατοξίνη Cl. septicum: προκαλεί 
ανοσολογική απόκριση όχι λιγότερο από 
2.5 I.U. ανά ml ορού.
Ανατοξίνη Cl. tetani: προκαλεί ανοσολογική 
απόκριση όχι λιγότερο από 2.5 I.U. ανά ml 
ορού.

ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΟΟΕΙΔΗ
Δύο εμβολιασμοί 

με την παρέλευση 4 

εβδομάδων. Επανάληψη 

(booster) ανά 6 μήνες.

ΠΡΟΒΑΤΑ
Βασικό εμβολιακό πρόγραμμα: 
2 φορές με την παρέλευση 4 εβδομάδων.

Ενήλικες προβατίνες: 
Μια επαναληπτική δόση (booster) 2-4 
εβδομάδες πριν από τον τοκετό.

Αμνοί από εμβολιασμένες προβατίνες: 
το βασικό εμβολιακό πρόγραμμα (2 εμβολιασμοί) 
από την 8η - 10η εβδομάδα ηλικίας.

Αμνοί από ανεμβολίαστες προβατίνες: 
το βασικό εμβολιακό πρόγραμμα (2 εμβολιασμοί) 
από την 2η  - 3η  εβδομάδα ηλικίας.

Παράγεται σύμφωνα με τους 
Κανόνες Ορθής Πρακτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-GMP) 
και το καλύτερο πιστοποιημένο 
σύστημα παραγωγής κτηνιατρικών 

βιολογικών προϊόντων

Το OVAX CLOSTRIDIA παρασκευάζεται με προσοχή για την 
μέγιστη ισορροπία ανάμεσα στα διαφορετικά αντιγόνα. 
Αυτή η ακριβής αναλογία των αντιγόνων αποτρέπει την εμφάνιση 
ανεπιθύμητων ενεργειών.
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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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