
AGALAX  
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
1 δόση εµβολίου 2 ml περιέχει: 
 
∆ραστικό συστατικό: 
Mycoplasma agalactiae………………1x109 CFU* / ml 
 
Έκδοχα....…………….…..έως .....................…....2 ml 
 
*Colony-Forming-Units 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Για την ενεργητική ανοσοποίηση των προβάτων κατά της λοιµώδους αγαλαξίας που 
οφείλεται στο Mycoplasma agalactiae. 
 
 
ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Ζώα που δεν είναι υγιή, ζώα καταπονηµένα ή ύποπτα µόλυνσης δεν πρέπει να 
εµβολιάζονται. 
 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
∆υνατό να παρατηρηθεί ελαφρά µείωση της γαλακτοπαραγωγής, διάρκειας µερικών 
ηµερών, όταν εµβολιάζονται τα θηλυκά ζώα στην περίοδο της γαλακτοπαραγωγής. 
Ελαφρά φλεγµονή στο σηµείο εµβολιασµού θεωρείται φυσιολογική και εξαφανίζεται σε 
µερικές ηµέρες. 
 
 
ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ 
 
Πρόβατα. 
 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χορηγούνται υποδόρια 2 ml σε κάθε ζώο.  
Προτιµάται η περιοχή της µασχάλης, πίσω από τον αγκώνα όπου δεν υπάρχει µαλλί. 
Συνιστάται επανεµβολιασµός των ζώων που εµβολιάζονται για πρώτη φορά µετά ένα 
µήνα και στη συνέχεια ετήσιος εµβολιασµός. Σε περιοχές που ενδηµεί η νόσος συνιστάται 
ο εµβολιασµός κάθε 6 µήνες. 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 
Καλή ανατάραξη του περιεχοµένου του φιαλιδίου πριν τη χρήση. 



Να απολυµαίνονται το σηµείο εµβολιασµού και το πώµα του φιαλιδίου και να 
χρησιµοποιούνται αποστειρωµένες σύριγγες και βελόνες (διαφορετική βελόνα για τον 
εµβολιασµό από αυτήν για την εξαγωγή του εµβολίου από το φιαλίδιο). 
 
Μετά το πρώτο άνοιγµα του φιαλιδίου, το εµβόλιο να χρησιµοποιείται αµέσως. 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Κρέας και εδώδιµοι ιστοί: 21 ηµέρες. 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Το εµβόλιο διατηρείται 2 χρόνια, όταν φυλάσσεται στο ψυγείο σε θερµοκρασία 2°-8° C 
προστατευµένο από το φως.  
Να µην καταψύχεται. 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα και 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το 
εµβόλιο σε ζώα 
 
Συµβουλευθείτε τον κτηνίατρο πριν από κάθε εµβολιασµό. 
 
Σε περίπτωση αυτοένεσης συµβουλευθείτε ιατρό προσκοµίζοντας το φύλλο οδηγιών 
χρήσης του εµβολίου. 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
 
Κάθε µη χρησιµοποιηθέν προϊόν ή άχρηστα υλικά που προέρχονται από το εµβόλιο 
πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις κατά τόπον ισχύουσες απαιτήσεις. 
 
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Ανοσολογικές Ιδιότητες 
Το AGALAX


είναι αδρανοποιηµένο εµβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των 

προβάτων κατά της λοιµώδους αγαλαξίας που οφείλεται στο Mycoplasma agalactiae. 
Απαιτούνται 14-15 ηµέρες για την εµφάνιση ανοσίας µετά τον εµβολιασµό.  
Στο διάστηµα αυτό τα εµβολιασµένα ζώα δυνατό να µολυνθούν, γι’αυτό είναι σηµαντικό να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή τους µε άρρωστα ζώα. 
Χρήση κατά την κύηση 
Το εµβόλιο είναι ασφαλές για χορήγηση σε έγκυα ζώα.  
Υπερδοσολογία 
∆εν αναφέρονται ανεπιθύµητες ενέργειες µετά από χορήγηση δόσης διπλάσιας της 
συνιστώµενης. 


