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1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

BTVPUR AlSap 4, ενέσιµο εναιώρηµα για πρόβατα.

2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε δόση του 1 ml εµβολίου περιέχει:
∆ραστικά συστατικά:
Bluetongue virus serotype 4 antigen ............................................................................... 7,1-8,5 CCID50*
*50% µολυσµατική δόση κυτταροκαλλιέργειας ισοδύναµο µε τον τίτλο πριν την αδρανοποίηση
(log10)
Ανοσοενισχυτικές ουσίες:
Υδροξείδιο του αλουµινίου
Σαπωνίνη
**Haemolytic Units

2,7 mg,
30 HU**

Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιµο εναιώρηµα.

4.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1

Είδη ζώων

Πρόβατα
4.2

Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Ενεργητική ανοσοποίηση των προβάτων για την πρόληψη της ιαιµίας* και τη µείωση των κλινικών
συµπτωµάτων που προκαλούνται από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, ορότυπος 4
(bluetongue).
*(κάτω από το επίπεδο ανίχνευσης από την αξιολογηµένη µέθοδο RT-PCR στα 3,68 log10 αντίγραφα
RNA/ml, που αποδεικνύει τη µη-µετάδοση του λοιµογόνου ιού).
Έναρξη της ανοσίας έχει αποδειχθεί 3 εβδοµάδες µετά τον αρχικό εµβολιασµό.
H διάρκεια της ανοσίας για τα πρόβατα είναι για 1 έτος µετά τον αρχικό εµβολιασµό.
4.3

Αντενδείξεις

Καµία.
4.4

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε άλλα είδη οικόσιτων και άγριων µηρυκαστικών, τα οποία
θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο µόλυνσης, η χρήση του σε αυτά τα είδη θα πρέπει να γίνεται µε
προσοχή και συνιστάται να ελεγχθεί το εµβόλιο σε ένα µικρό αριθµό ζώων πριν τον µαζικό
εµβολιασµό. Το επίπεδο αποτελεσµατικότητας για τα άλλα είδη µπορεί να διαφέρει από αυτό που
παρατηρήθηκε στα πρόβατα.
4.5

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση
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Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Να εµβολιάζονται µόνο υγιή ζώα.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό
προϊόν σε ζώα
∆εν απαιτούνται.
4.6

Ανεπιθύµητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Ο εµβολιασµός µπορεί να συνοδεύεται από µικρή τοπική εξοίδηση στο σηµείο της ένεσης (µέγιστο
24 cm2 για τα πρόβατα) η οποία 35 ηµέρες αργότερα αφήνει µικρό κατάλοιπο (≤ 1 cm2).
Μπορεί να εµφανιστεί παροδική αύξηση της θερµοκρασίας του σώµατος εντός 24 ωρών µετά τον
εµβολιασµό, η οποία κανονικά δεν ξεπερνά κατά µέσο όρο τον 1,1 οC.
4.7

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχία στα πρόβατα.
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του εµβολίου δεν έχει αποδειχθεί στα αρσενικά ζώα
αναπαραγωγής. Σε αυτή την κατηγορία των ζώων το εµβόλιο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο
σύµφωνα µε την εκτίµηση οφέλους-κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο και/ή τις Εθνικές Αρµόδιες
Αρχές, σύµφωνα µε την ισχύουσα πολιτική εµβολιασµού κατά του ιού bluetongue (BTV).
4.8

Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης

∆εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα από την χρήση του
εν λόγω εµβολίου µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρµακο. Η απόφαση για τη χορήγηση του εν
λόγω εµβολίου πριν ή µετά από τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρµάκου, θα πρέπει
να λαµβάνεται κατά περίπτωση.
4.9

∆οσολογία και τρόπος χορήγησης

Υποδόρια χορήγηση.
Εφαρµόστε τις συνήθεις άσηπτες διαδικασίες.
Ανακινείστε ελαφρώς αµέσως πριν τη χρήση. Αποφύγετε το σχηµατισµό φυσαλίδων καθώς αυτό
µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο σηµείο της ένεσης. Το συνολικό περιεχόµενο της φιάλης πρέπει
να χρησιµοποιείται αµέσως µετά το άνοιγµα και κατά τη διάρκεια µίας εφαρµογής. Αποφύγετε τις
πολλαπλές διατρήσεις του πώµατος.
Χορηγείστε µία δόση του 1 ml υποδορίως σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα εµβολιασµού:
Αρχικός εµβολιασµός
Πρόβατα:
Μία ένεση: από την ηλικία του 1 µηνός σε ζώα γεννηµένα από µη άνοσες προβατίνες (ή από ηλικία
των 2,5 µηνών σε νεαρά ζώα γεννηµένα από προβατίνες µε ανοσία).
Επαναληπτικός εµβολιασµός
Ετήσιος.
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4.10 Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Πολύ σπάνια παροδική απάθεια µπορεί να παρατηρηθεί µετά τη χορήγηση διπλής δόσης του
εµβολίου. ∆εν παρατηρήθηκε καµία άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια µετά τη χορήγηση µίας διπλής δόσης
του εµβολίου, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 4.6.
4.11 Χρόνος(οι) αναµονής
Μηδέν ηµέρες.

5.

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρµακοθεραπευτική οµάδα: εµβόλιο µε αδρανοποιηµένο ιό καταρροϊκού πυρετού,
κωδικός ATCvet: QI04AA02 (πρόβατα).
Το εµβόλιο περιέχει αδρανοποιηµένο ιό bluetongue ορότυπος 4 µε ανοσοενισχυτικές ουσίες
υδροξείδιο του αλουµινίου και σαπωνίνη. Προκαλεί στα εµβολιασµένα ζώα ενεργητική και ειδική
ανοσία έναντι του ιού bluetongue ορότυπος 4.

6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1

Κατάλογος εκδόχων

Silicon antifoam
Phosphate buffer
Glycine buffer
Aluminium hydroxide
Saponin.
6.2

Ασυµβατότητες

Να µην αναµειγνύεται µε άλλα κτηνιατρικά φάρµακα.
6.3

∆ιάρκεια ζωής

∆ιάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος στη συσκευασία πώλησης: 18 µήνες.
∆ιάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα της στοιχειώδους συσκευασίας: άµεση χρήση.
6.4

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε και µεταφέρετε υπό ψύξη (2 °C – 8 °C).
Μην καταψύχετε.
Φυλάσσετε προστατευµένο από το φως.
6.5

Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Φιάλη πολυπροπυλενίου των 50 ή 100 ml µε πώµα ελαστοµερούς βουτυλίου.
Κουτί µε 1 φιάλη των 100 δόσεων (1 x 100 ml)
Κουτί µε 10 φιάλες των 100 δόσεων (10 x 100 ml)
Κουτί µε 1 φιάλη των 50 δόσεων (1 x 50 ml)
Κουτί µε 10 φιάλες των 50 δόσεων (10 x 50 ml)
Γυάλινη φιάλη Τύπου Ι των 10 ml µε πώµα ελαστοµερούς βουτυλίου
Κουτί µε 1 φιάλη των 10 δόσεων (1 x 10 ml)
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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 Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MERIAL
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon
ΓΑΛΛΙΑ

8.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ

10.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ
Προϋποθέσεις ιατρικής συνταγής: Κτηνιατρικό ανοσολογικό προϊόν που υπόκειται σε κτηνιατρική
συνταγή.
Προϋποθέσεις χορήγησης: .Η εισαγωγή, κατοχή, πώληση, διάθεση και/ή χρήση γίνεται σύµφωνα µε
τo υπ αριθµ 1453/42664/28-4-2015 έγγραφο της Γεν. ∆/σης Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής&
Κτηνιατρικής του. Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
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