
 

 
1 

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

PARVODOG, λυόφιλο υλικό και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για σκύλους 

 

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: 

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Γαλλία 

 

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 

GEROLYMATOS INTERNATIONAL S.A. 

Ασκληπιού 13, 145 68 Κρυονέρι Αττικής  

Τηλ.: 210 3500860  

Fax: 210 3500900 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

 

PARVODOG, λυόφιλο υλικό και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα  

 

3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

Κάθε 1 ml δόσης του εμβολίου περιέχει:  

-Λυόφιλο εμβόλιο: 

Δραστικό(ά) συστατικό(ά): 

Ζωντανός τροποποιημένος παρβοϊός σκύλου, στελέχους CORNELL 780916 (115  δίοδοι), που 

αναπτύχθηκε σε καλλιέργειες κυτταρικής σειράς νεφρών γάτας, με  ελάχιστο τίτλο για όλη τη 

διάρκεια της ισχύος: 10
3
 CCID50 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 

 

Ενεργητική ανοσοποίηση κατά της ιογενούς γαστρεντερίτιδας των σκύλων. 

 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Καμία 

 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο εμβολιασμός μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Εάν 

αυτό συμβεί να ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία:  

 

Σε περίπτωση κνίδωσης:  χορήγηση ενός αντιϊσταμινικού  

προμεθαζίνη:  25 mg/ 10kg ενδομυϊκά  

δεξχλωρφενιραμίνη: 5 mg/ 20kg ενδομυϊκά  

 

Σε περίπτωση οιδήματος του QUICKE  

πρεδνιζολόνη:  1 mg/ kg ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια 

μεθυλ-πρεδνιζολόνη: 0,5 έως 1 mg/ kg ενδοφλέβια  

 

Σε περίπτωση αναφυλακτικού SHOCK:  

έγχυση γαλακτικού διαλύματος RINGER  

αδρεναλίνη:  0,01 mg/ kg υποδόρια  

μεθυλ-πρεδνιζολόνη: 1 mg/ kg ενδοφλέβια 
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Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 

φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

 

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 

 

Σκύλοι 

 

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

Χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύσταση με το διαλύτη. Ενίεται ενδομυϊκά  ή υποδόρια. 

Ενδοφλέβια ενίεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.  

Μία δόση του 1 ml ενίεται ανεξάρτητα από ηλικία, βάρος ή φυλή του ζώου.  

Πρώτος εμβολιασμός:  

Πριν την ηλικία των 3 μηνών: 2 ενέσεις: η πρώτη μεταξύ 6
ης

 και 8
ης

 εβδομάδας, η δεύτερη μετά 

τη 12
η
 εβδομάδα. 

Άνω των 3 μηνών: 1 ένεση  

Αναμνηστικοί εμβολιασμοί:  

Αναμνηστικός εμβολιασμός ένα χρόνο μετά τον αρχικό. Μετά αναμνηστικά κάθε δεύτερο χρόνο.  

Αναμνηστικοί εμβολιασμοί στα ζώα αναπαραγωγής των μολυσμένων κυνοτροφείων. 

 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

Τηρείτε τις συνήθεις προφυλάξεις αντισηψίας – ασηψίας. Χρησιμοποιείτε αποστειρωμένες σύριγγες. 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Δεν απαιτείται. 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά 

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C), προστατευμένο από το φως. 

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 2 

έτη 

 

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε υγιή ζώα. Συνιστάται να μην υποβάλλονται τα ζώα σε έντονη 

φυσική άσκηση μέχρι την πλήρη ανοσοποίησή τους. 

Να λαμβάνονται οι συνήθεις προφυλάξεις κατά τον εμβολιασμό των εγκύων σκύλων.   

Υπερδοσολογία δεν μπορεί να συμβεί λόγω της φύσης του εμβολίου.  

 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα 

μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Απρίλιος 2002 

 

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
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Κουτί με 10 φιαλίδια μιας δόσης εμβολίου + 10 φιαλίδια διαλύτη 

Κουτί με 100 φιαλίδια μιας δόσης εμβολίου + 100 φιαλίδια διαλύτη 

Κουτί με 10 blisters ενός φιαλιδίου μιας δόσης εμβολίου και μιας προγεμισμένης σύριγγας με 

διαλύτη.  

Κουτί με 100 blisters ενός φιαλιδίου μιας δόσης εμβολίου και μιας προγεμισμένης σύριγγας με 

διαλύτη.  

 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 5573/01/25-04-2002/Κ-0028401 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, 

παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας 

κυκλοφορίας. 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

* χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου * 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΠΡΟΣΕΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777 
 


