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PLEURO-SUIVAX®

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της 

πλευροπνευμονίας του χοίρου

Η πλευροπνευμονία του χοίρου είναι μια νόσος ευρύτατα διαδεδομένη σε κάθε εντατική εκτροφή χοίρων. 
Προκαλείται από το Gram - βακτήριο Actinobacillus pleuropneumoniae, και εκδηλώνεται με διάφορες 
μορφές: υπεροξεία, οξεία και χρόνια, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές απώλειες, θνησιμότητα στα 
παχυνόμενα, καθυστέρηση στην ανάπτυξη, μειωμένες αποδόσεις σε κρέας. Η μετάδοση της νόσου είναι 
άμεση, από μολυσμένους χοίρους σε υγιείς, μέσω αεροσταγονιδίων. 
Η προφύλαξη βασίζεται στην εφαρμογή σωστού εμβολιακού προγράμματος και εφαρμογή κανόνων 
υγιεινής στην εκτροφή.

Η ΝΟΣΟΣ

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

ΤΟ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το PLEURO-SUIVAX είναι αδρανοποιημένο εμβόλιο, προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλλίου, κατά 
της πλευροπνευμονίας του χοίρου που οφείλεται στον Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae.
Η σωστή χορήγηση του PLEURO-SUIVAX επιτρέπει την εγκατάσταση ισχυρής ανοσίας σε όλη την 
παραγωγική περίοδο των παχυνόμενων χοίρων. Ο περιοδικός εμβολιασμός των χοιρομητέρων στις 
μονάδες αναπαραγωγής-πάχυνσης εξασφαλίζει τη μετάδοση υψηλού βαθμού ανοσίας στα χοιρίδια, 
προστατεύοντάς τα από τις πρώτες ήδη εβδομάδες της ζωής τους.

Το PLEURO-SUIVAX προσροφάται σε υδροξείδιο του αργιλίου, ένα ανοσοενισχυτικό που ενδείκνυται 
ιδιαίτερα ως φορέας για βακτήρια. Το gel υδροξειδίου του αργιλίου, εγγυάται την απουσία τοπικών 
αντιδράσεων στο σημείο έγχυσης.

Ενίεται υποδόρια, κατά προτίμηση πίσω από το αυτί.

Μία δόση = 2,5 ml.

Χοιρίδια:
Πρώτος εμβολιασμός: ηλικία 40-60 ημερών.
Δεύτερος εμβολιασμός: 3-4 εβδομάδες μετά τον πρώτο.

Χοιρομητέρες:
Πρώτος εμβολιασμός: 70η-80η ημέρα της κυοφορίας
Δεύτερος εμβολιασμός: 3 εβδομάδες μετά τον πρώτο. 
Επανεμβολιασμοί: σε κάθε κυοφορία, μεταξύ 80ης - 100ης ημέρας της κύησης.
Ο εμβολιασμός των χοιρομητέρων συνιστάται μόνο εφόσον η νόσος εκδηλώνεται σε χοιρίδια ηλικίας 
μέχρι μίας εβδομάδας.

Κάπροι:
2 φορές τον χρόνο.

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

Φιαλίδιο 250 ml (100 δόσεις)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PLEURO SUIVAX. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Σύνθεση ανά 1 ml Δραστικά συστατικά: Aντιγόνα 
(μόνο βακτηριακά κύτταρα-βακτηρίνη) αδρανοποιημένα (νεκρά) των βιοτύπων 
1 και 2 του Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae με τη προσθήκη 
ανοσοενισχυτικού - Actinobacillus pleuropneumoniae βιότοπος 1 15x109 - 
Αctinobacillus pleuropneumoniae βιότοπος 2 7x109. ΄Εκδοχα: Βλ. πλήρη κατάλογο 
εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Βακτηριοκτόνο 
εναιώρημα σε διάλυμα. Εμβόλιο. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων Χοίροι. 
4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων Προφύλαξη των 
χοίρων από την πλευροπνευμονία που οφείλεται στον Actinobacillus (Haemophilus) 
pleuropneumoniae. 4.3 Αντενδείξεις Ο εμβολιασμός αντενδείκνυται σε ζώα τα 
οποία εμφανίζουν συμπτώματα πλευροπνευμονίας καθώς και σε εκείνα τα οποία 
δεν βρίσκονται σε καλή υγιεινή κατάσταση. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για 
κάθε είδος ζώου Εφόσον ανοιχτεί το φιαλίδιο, συνιστάται να χρησιμοποιείται 
αμέσως όλο το περιεχόμενό του. Απαιτείται προσεκτική απολύμανση του σημείου 
εγχύσεως του εμβολίου. Τα προς εμβολιασμό ζώα θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή 
υγιεινή κατά-σταση και σε καμμία περίπτωση να μην εμφανίζουν συμπτώματα 
πλευρο-πνευμονίας. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα Εφόσον ανοιχτεί το φιαλίδιο, συνιστάται 
να χρησιμοποιηθεί αμέσως όλο το περιεχόμενό του. Απαιτείται προσεκτική 
απολύμανση του σημείου εγχύσεως του εμβολίου. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που 
πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε 
ζώα Δεν κρίνονται απαραίτητες. 4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και 
σοβαρότητα) Δεν παρατηρούνται εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσεως. 
4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία Δεν υπάρχουν 
αντενδείξεις. 4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και 
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν αναφέρονται. 4.9 Δοσολογία και τρόπος 
χορήγησης Δοσολογία: 2,5 ml. Ενίεται υποδόρια κατά προτίμηση πίσω από το 
αφτί. Ανακινήσατε καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση. -  Χοιρίδια: Ο εμβολιασμός 
διενεργείται σε όλα τα χοιρίδια στην ηλικία των 40-60 ημερών και επαναλαμβάνεται 
μετά από 3-4 εβδομάδες. Ανάλογα με την περίπτωση, η αναμνηστική δόση 
χορηγείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την περίοδο που εκδηλώνεται συνήθως 
η νόσος στην εκτροφή. - Χοιρομητέρες: Ο πρώτος εμβολιασμός διενεργείται 
μεταξύ 70ης-80ης ημέρας της κυοφορίας και επαναλαμβάνεται 3 εβδομάδες 
αργότερα. Στη συνέχεια γίνεται ένας εμβολιασμός σε κάθε κυοφορία, μεταξύ 
80ης - 100ης ημέρας της κυήσεως. Ο εμβολιασμός των χοιρομητέρων συνιστάται 
μόνο εφόσον η νόσος εκδηλώνεται σε χοιρίδια ηλικίας μέχρι μίας εβδομάδας. 
4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
απαραίτητα Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής 30 ημέρες. 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Ανοσολογικά 
σκευάσματα για ζώα της οικογένειας Suidae, Χοίροι, εμβόλια αδρανοποιημένων 
βακτηρίων (μαζί με μυκοπλάσματα, τοξοειδή και χλαμύδια), εμβόλιο 
ακτινοβάκιλλου/ αιμόφιλου. Κωδικός ATCvet: QI09AB07. 5.1 Φαρμακοδυναμικές 
ιδιότητες Το PLEURO SUIVAX είναι αδρανοποιημένο εμβόλιο, προσροφημένο σε 
υδροξείδιο του αργιλλίου, κατά της πλευροπνευμονίας του χοίρου που οφείλεται 
στον Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae. Η πλευροπνευμονία 
εμφανίζεται συνήθως κατά την περίοδο της αναπτύξεως των χοίρων προκαλώντας 
θνησιμότητα και σημαντική μείωση των αποδόσεων των ζώων. Η σωστή χορήγηση 
του PLEURO SUIVAX επιτρέπει την εγκατάσταση ισχυρής ανοσίας σε όλη την 
παραγωγική περίοδο των παχυνομένων χοίρων. Ο περιοδικός εμβολιασμός των 
χοιρομητέρων στις μονάδες αναπαραγωγής-παχύνσεως εξασφαλίζει τη μετάδοση 
υψηλού βαθμού ανοσίας στα χοιρίδια, προστατεύοντάς τα από τις πρώτες 
ήδη εβδομάδες της ζωής τους. Εγκαθίσταται έτσι ένα βασικό επίπεδο ανοσίας 
στα ζώα, που μειώνει τη λοιμογόνο πίεση την οποία ασκούν οι συγκεκριμένοι 
μικροοργανισμοί του περιβάλλοντος της εκτροφής. 5.2 Φαρμακοκινητικά 
στοιχεία Δεν αναφέρονται. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος 
εκδόχων Τhiomersal 0,1 mg - Aluminium hydroxide 0,17 ml. 6.2 Ασυμβατότητες 
Δεν είναι γνωστές ασυμβατότητες με άλλα φάρμακα. 6.3 Διάρκεια ζωής 
12 μήνες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
Διατηρείται στο ψυγείο, σε θερμοκρασία +2° C έως +8° C. Να μη καταψύχεται. 
6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας Υάλινες φιάλες Type I 
flint glass, με ελαστομερές πώμα σφραγισμένο με δακτύλιο αλουμινίου των 100  
και 250 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 5198/K-
2561/10.5.93. 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.


