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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Bronchi-Shield, λυοφιλοποιημένη σκόνη και διαλύτης για εναιώρημα για ρινικές σταγόνες    

          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:  

 

Zoetis Hellas AE, Λ. Μεσογείων 253-255, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6791900 

 

AMK: 62122/15-9-11 

 

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 

Forte Dodge Laboratories Ireland 

Finiskin Industrial Estate 

Sligo 

Ireland 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

 

Bronchi-Shield, λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για εναιώρημα για ρινικές σταγόνες    

 για σκύλους. 

 

 

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

 

Tο Bronci-Shield είναι ένα συνδυασμένο εμβόλιο, λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παραγωγή 

εναιωρήματος για ρινικές σταγόνες   για σκύλους. 

Κάθε  δόση περιέχει : 

- Ένα φιαλίδιο με το λυοφιλοποιημένο τμήμα, το οποίο περιέχει ζωντανό  Bordetella bronchiseptica, 

στέλεχος 92Β: 2,1 x 10
6 
έως 5,5 x 10

8
  Colony Forming Units ( CFU ) , ανά δόση 

- Ένα φιαλίδιο με διαλύτη για χορηγήσεις 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
Στο σκύλο: 

-Για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων ηλικίας 8 εβδομάδων ή μεγαλύτερων, ώστε να μειωθεί 

ο βήχας που προκαλείται από τη Bordetella bronchiseptica. 

Διάρκεια ανοσίας: 1 έτος 

Έναρξη ανοσίας: 5 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 

 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Να μην εμβολιάζετε έγκυα ζώα ή ζώα σε γαλουχία. 

Να μην εμβολιάζετε ζώα στα οποία χορηγείται αντιμικροβιακή ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία. 

Να μην εμβολιάζετε άρρωστα/μη υγιή ζώα. 

 

 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Περιστασιακά, μπορεί να εμφανιστεί παροδικός βήχας (1 ή  2 ημέρες), κατά τις πρώτες ημέρες μετά 

τον εμβολιασμό.  

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρηθεί παροδικό ρινικό ή οφθαλμικό έκκριμα.  

Σε ζώα τα οποία εμφανίζουν πιο σοβαρά συμπτώματα μπορεί να ενδείκνυται η χορήγηση κατάλληλης 

αντιμικροβιακής θεραπείας. Παρόλα αυτά, οι κτηνίατροι πρέπει να γνωρίζουν ότι η αντιμικροβιακή 
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θεραπεία που χορηγείται σε διάστημα μικρότερο από 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό ενδέχεται να 

επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. 

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας μπορεί να προκληθούν. Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης, 

χορηγήστε αδρεναλίνη. 

 

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 

 

Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται με ενδορινικές σταγόνες  σε σκύλους ηλικίας 8  

εβδομάδων ή μεγαλύτερης. 

Εμβολιασμός με μία δόση του 1 ml ανά ζώο, από την ηλικία των 8 εβδομάδων.  

Χορηγήστε 0,5 ml του εμβολίου σε κάθε μυκτήρα. Σε ζώα μεγαλύτερου σωματικού βάρους (>15 kg), 

μπορεί να χορηγηθεί 1 ml σε ένα μυκτήρα.  

Μία δόση τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την περίοδο του αναμενόμενου κινδύνου, π.χ. προσωρινή 

παραμονή σε χώρους φιλοξενίας ζώων.  

 

Αναμνηστικός εμβολιασμός:  

Ετήσιος εμβολιασμός με μία δόση 

 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Η ανασύσταση του λυοφιλοποιημένου υλικού του εμβολίου με το διαλύτη γίνεται κάτω από άσηπτες 

συνθήκες. Ανακινήστε καλά το προϊόν μετά την ανασύσταση. Αναρροφήστε το υγρό με μία σύριγγα, 

αφαιρέστε τη βελόνα και αντικαταστήστε με τη συσκευή χορήγησης. Το εμβόλιο θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί αμέσως.  

Η κεφαλή του ζώου πρέπει να συγκρατείται με το ρύγχος προς τα επάνω και το στόμα κλειστό, ώστε 

το ζώο να αναγκάζεται να αναπνέει από τους μυκτήρες. Χορηγήστε το προϊόν στους μυκτήρες 

σταγόνα-σταγόνα. 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Δεν εφαρμόζεται 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 

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

Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (+2°C έως +8°C).  

Μην καταψύχετε.  

Προστασία από το φως.  

Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω στις ετικέτες. 

Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση: 8 ώρες 

 

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

Το προϊόν περιέχει ζωντανά βακτήρια και πρέπει να χορηγείται μόνο με την ενδορινική οδό. 

Παρεντερική χορήγηση μπορεί να δημιουργήσει απόστημα και φλεγμονή. 

 

Nα μην χρησιμοποιούνται ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες, μέχρι ένα μήνα μετά τον  

εμβολιασμό με το προϊόν. 

Να μην χορηγούνται αντιβιοτικά  για 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. 

 

Δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου,  
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όταν χρησιμοποιείται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. Η απόφαση να χρησιμοποιηθεί το  

εμβόλιο πριν ή μετά από κάποιο άλλο κτηνιατρικό προϊόν επομένως, χρειάζεται να λαμβάνεται κατά  

περίπτωση. 

 

Να μην αναμιγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα , εκτός από τον διαλύτη που  

παρέχεται για τη χρήση του προϊόντος. 

 

Επιπροσθέτως στις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του φύλλου οδηγιών  

Χρήσης ( < Ανεπιθύμητες ενέργειες> ) σε εμβολιασμένα κουτάβια  με χορήγηση  10 φορές πάνω  

από την εγκεκριμένη, μπορεί να προκαλέσει πταρμό, μια ή δυο φορές, ακολουθούμενη τον  

εμβολιασμό. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

 

 

Τα εμβολιασμένα ζώα ενδέχεται να απεκκρίνουν το εμβολιακό στέλεχος της Bordetella 

bronchiseptica μέχρι και 7 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 

συνιστάται άνθρωποι σε ανοσοκαταστολή να αποφεύγουν την επαφή με εμβολιασμένα σκυλιά. 

Παρόμοιες προφυλάξεις πρέπει να εφαρμόζονται σε ανεμβολίαστα ή  ζώα σε ανοσοκαταστολή. 

Το εμβόλιο είναι ασφαλές για τους χοίρους. Γάτες και ανεμβολίαστα σκυλιά σε επαφή με 

εμβολιασμένα σκυλιά ενδέχεται να αντιδράσουν στο εμβολιακό στέλεχος και να παρουσιάσουν 

ελαφρά κλινικά συμπτώματα, όπως πταρμό, ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα. Άλλα ζώα, όπως τα 

κουνέλια και τα μικρά τρωκτικά δεν έχουν μελετηθεί.  

Ιδιαίτερες προφυλάξεις πρέπει να ληφθούν με σκοπό την αποτροπή διασποράς του εμβολιακού 

στελέχους στην κλινική.  

Σε περίπτωση που χορηγηθεί αντιμικροβιακή αγωγή εντός 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό, ο 

εμβολιασμός θα πρέπει να επαναληφθεί μετά την ολοκλήρωση της αντιμικροβιακής θεραπείας. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό 

προϊόν σε ζώα 

 

Απολυμάνετε τα χέρια και τα εργαλεία μετά τη χρήση. 

Σε περίπτωση κατά λάθος αυτο-ένεσης κατά τη διάρκεια της ανασύστασης του προϊόντος ή εισπνοής 

αερολύματος του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής στους μυκτήρες του ζώου, αναζητήστε 

αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την 

ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. 

Τα άτομα που χορηγούν το προϊόν στο σκύλο πρέπει να γνωρίζουν ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση 

στο προϊόν μέσω εισπνοής αερολύματος του προϊόντος μπορεί σπάνια να οδηγήσει σε αντιδράσεις 

υπερευαισθησίας.  

Αν και οι πιθανότητες να προσβληθούν άνθρωποι σε ανοσοκαταστολή από Bordetella bronchiseptica 

είναι ελάχιστες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι σκύλοι μπορεί να αποβάλλουν το μικροοργανισμό έως 

και 7 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Συστήνεται οι άνθρωποι σε ανοσοκαταστολή να αποφεύγουν 

την επαφή με το εμβόλιο και τα εμβολιασμένα ζώα κατά την περίοδο αυτή. 

 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Η απόρριψη των άχρηστων υλικών θα πρέπει να γίνεται με  βρασμό, αποτέφρωση ή θέρμανση ανάλογα 

την έγκριση που ισχύει  από τις αρμόδιες αρχές. 

 

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

Ιούνιος 2010 
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15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Συσκευασίες: Συσκευασία με 5 ή 10 x 1 ml δόση. Κάθε δόση είναι ένας συνδυασμός από ένα φιαλίδιο  

με το λυοφιλοποιημένο τμήμα, ένα φιαλίδιο με το διαλύτη και ένα σωλήνα χορήγησης. 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

Θα πρέπει να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή. 

Η εισαγωγή, πώληση, διάθεση και/ή χρήση του BRONCHI-SHIELD
® 

απαγορεύεται ή μπορεί να 

απαγορευθεί σε ολόκληρη ή σε μέρος της επικράτειας ορισμένων κρατών μελών, σύμφωνα με την 

πολιτική για την υγεία των ζώων που αυτά εφαρμόζουν. Οποιοσδήποτε προτίθεται να εισάγει, να 

πωλήσει, να διαθέσει και/ή να χρησιμοποιήσει το BRONCHI-SHIELD
® 

υποχρεούται να ζητήσει τη 

γνώμη της αρμόδιας αρχής του σχετικού κράτους μέλους όσον αφορά   τα  ισχύοντα προγράμματα  

εμβολιασμού, πριν από την εισαγωγή, πώληση, διάθεση και/ή χρήση. 

 

Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή. 

 

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

 

Να φυλάσσεται σε θέση μακριά από τα παιδιά 

 


