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B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 
Suvaxyn PRRS MLV λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους 
 
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων: 
Zoetis Belgium SA 
Rue Laid Burniat 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
BELGIUM 
 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
Suvaxyn PRRS MLV λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους 
 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Κάθε δόση (2 ml) περιέχει:  
 
Λυοφιλοποιημένο υλικό:  
Δραστικό συστατικό: 
Ζωντανός τροποποιημένος ιός PRRSV*, στέλεχος 96V198: 102.2 – 105.2 CCID50** 
 
* Ιός του αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου του χοίρου 
** Cell culture infectious dose 50% 
 
Διαλύτης: 
Sodium chloride 0.9% solution: qs 1 dose 
 
Λυοφιλοποιημένο υλικό: υπόλευκα ξηράς ψύξης σφαιρίδια 
Διαλύτης: διάφανο, άχρωμο διάλυμα 
 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 
Για την ενεργητική ανοσοποίηση των κλινικά υγιών χοίρων από την ηλικία της 1ης ημέρας σε 
περιβάλλον μολυσμένο με τον ιό του αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου του χοίρου 
(porcine respiratory and reproductive syndrome-PRRS), για τη μείωση της ιαιμίας και της ρινικής 
απόρριψης που προκαλείται από τη μόλυνση με Ευρωπαϊκά στελέχη του ιού PRRS (γονότυπος 1). 
 
Εγκατάσταση ανοσίας: 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 
Χοίροι πάχυνσης: 
 
Διάρκεια ανοσίας: 26 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό 
 
Επιπρόσθετα, ο εμβολιασμός οροαρνητικών χοιριδίων ηλικίας μιας ημέρας αποδείχθηκε ότι μειώνει 
σημαντικά τις αλλοιώσεις των πνευμόνων έναντι της πρόκλησης που χορηγήθηκε στις 26 εβδομάδες 
μετά τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός οροαρνητικών χοιριδίων ηλικίας 2 εβδομάδων αποδείχθηκε ότι 
μειώνει σημαντικά τις αλλοιώσεις των πνευμόνων και την αποβολή από το στόμα έναντι της 
πρόκλησης, που χορηγήθηκε στις 28 ημέρες και στις 16 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. 
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Νεαροί θηλυκοί χοίροι και χοιρομητέρες: 
 
Διάρκεια ανοσίας: 16 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό 
 
Επιπρόσθετα, ο εμβολιασμός πριν από την εγκυμοσύνη των κλινικά υγιών νεαρών θηλυκών χοίρων 
και χοιρομητέρων, οροθετικών ή οροαρνητικών, αποδείχθηκε ότι μειώνει τη διαπλακουντιακή 
μόλυνση που προκαλείται από τον ιό PRRS κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης 
και μειώνει τις σχετικές αρνητικές επιπτώσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα (μείωση της 
εμφάνισης περιστατικών εμβρυικής θνησιμότητας, της ιαιμίας των χοιριδίων κατά τη γέννηση και τον 
απογαλακτισμό, των αλλοιώσεων των πνευμόνων και του ιικού φορτίου στους πνεύμονες των 
χοιριδίων κατά τον απογαλακτισμό). 
 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 
Να μην χρησιμοποιείτε σε κοπάδια όπου δεν έχει ανιχνευθεί ο Ευρωπαϊκός ιός PRRS με αξιόπιστες 
διαγνωστικές μεθόδους. 
 
Να μην χρησιμοποιείτε σε αρσενικούς χοίρους που παράγουν σπέρμα, καθώς ο ιός PRRS μπορεί να 
αποβληθεί στο σπέρμα. 
 
Να μην χρησιμοποιείται σε οροαρνητικές έγκυες χοιρομητέρες κατά το δεύτερο μισό της κύησης 
διότι το στέλεχος του εμβολίου μπορεί να διαπεράσει τον πλακούντα. Η χορήγηση του εμβολίου σε 
έγκυες οροαρνητικές χοιρομητέρες κατά το δεύτερο μισό της κύησης μπορεί να έχει αντίκτυπο στην 
αναπαραγωγική απόδοση. 
 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Μετά από την ενδομυϊκή χορήγηση, μπορεί πολύ συχνά να εμφανισθεί μια παροδική αύξηση της 
θερμοκρασίας του ορθού (0,5°C κατά μέσο όρο και μέχρι 1,4°C μεμονωμένα) μέσα σε 4 ημέρες μετά 
τον εμβολιασμό. Οι τοπικές αντιδράσεις με τη μορφή διογκώσεων είναι συχνές και υποχωρούν 
αυτόματα εντός 3 ημερών. Η περιοχή της τοπικής αντίδρασης του ιστού έχει γενικά διάμετρο κάτω 
από 2 cm. Αντιδράσεις αναφυλακτικού τύπου (έμετος, τρόμος και/ή ήπια κατάθλιψη) μπορεί σπάνια 
να εμφανισθούν σε χοιρίδια λίγο μετά την ενδομυϊκή χορήγηση. Αυτές υποχωρούν χωρίς θεραπεία 
μέσα σε λίγες ώρες. 
 
Σε οροαρνητικές χοιρομητέρες πριν την αναπαραγωγή, μια μικρή και παροδική αύξηση της 
θερμοκρασίας του ορθού (0,2°C κατά μέσο όρο και μέχρι 1,0°C μεμονωμένα) μπορεί πολύ συχνά να 
εμφανισθεί 4 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Οι τοπικές αντιδράσεις με τη μορφή διογκώσεων είναι πολύ 
συχνές και υποχωρούν αυτόματα εντός 5 ημερών. Η περιοχή της τοπικής αντίδρασης του ιστού έχει  
γενικά διάμετρο κάτω από 0,5 cm. 
 
Σε οροαρνητικές χοιρομητέρες κατά το πρώτο μισό της εγκυμοσύνης, μια μικρή και παροδική αύξηση 
της θερμοκρασίας του ορθού (0,8°C κατά μέσο όρο και μέχρι 1,0°C μεμονωμένα) μπορεί πολύ συχνά 
να εμφανισθεί 4 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Οι τοπικές αντιδράσεις με τη μορφή διογκώσεων είναι 
πολύ συχνές και υποχωρούν αυτόματα εντός 9 ημερών. Η περιοχή της τοπικής αντίδρασης του ιστού 
έχει γενικά διάμετρο κάτω από 1,4 cm. 
 
Σε οροθετικές χοιρομητέρες κατά το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης, μια μικρή και παροδική αύξηση 
της θερμοκρασίας του ορθού (0,4°C κατά μέσο όρο και έως 0,6°C μεμονωμένα) μπορεί πολύ συχνά 
να εμφανιστεί 4 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Οι τοπικές αντιδράσεις με τη μορφή διογκώσεων είναι 
πολύ συχνές και υποχωρούν αυτόματα εντός 32 ημερών. Η περιοχή της τοπικής αντίδρασης του ιστού 
έχει γενικά διάμετρο κάτω από 5 cm. 
 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: 
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- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας) 
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα) 
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα) 
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα) 
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα) 
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο 
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να 
ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
 
Χοίροι (χοίροι πάχυνσης, νεαροί θηλυκοί χοίροι και χοιρομητέρες) 
 
 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Ενδομυϊκή ένεση: 2 ml στον αυχένα 
 
Χοίροι πάχυνσης: Μία εφάπαξ δόση των 2 ml χορηγείται σε χοίρους από την ηλικία της 1ης ημέρας 
και μετά. 
 
Νεαροί θηλυκοί χοίροι και χοιρομητέρες: Μία εφάπαξ δόση των 2 ml χορηγείται πριν από την 
εισαγωγή στο κοπάδι των χοίρων, περίπου 4 εβδομάδες πριν από την οχεία. Μια εφάπαξ αναμνηστική 
δόση χορηγείται κάθε 4 μήνες. 
 
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 
Γίνεται η ανασύσταση του λυοφιλοποιημένου υλικού με τον διαθέσιμο διαλύτη. Μεταφέρετε περίπου 
5 ml του διαλύτη στο φιαλίδιο που περιέχει το λυοφιλοποιημένο υλικό και εξασφαλίστε την πλήρη 
ανασύσταση. Μεταφέρετε ξανά το διάλυμα που έχει ανασυσταθεί στο φιαλίδιο του διαλύτη (που 
περιέχει τον υπόλοιπο διαλύτη): 25 δόσεις έχουν ανασυσταθεί σε 50 ml διαλύτη, 50 δόσεις έχουν  
ανασυσταθεί σε 100 ml διαλύτη και 125 δόσεις έχουν ανασυσταθεί σε 250 ml διαλύτη. 
 
Ο μαζικός εμβολιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οροθετικά κοπάδια στα οποία έχει καθιερωθεί ο 
επιπολασμός του Ευρωπαϊκού ιού PRRS. 
 
Χρησιμοποιήστε στείρες σύριγγες και βελόνες. 
 
Συνιστάται η χρήση μιας σύριγγας πολλαπλών δόσεων. Χρησιμοποιήστε τις συσκευές εμβολιασμού 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
 
Οι βελόνες για τη χορήγηση πρέπει να είναι κατάλληλες για το μέγεθος του χοίρου. 
 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Μηδέν ημέρες  
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11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε και 
μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). 
Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως. 
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης 
που αναγράφεται στο κουτί και στο φιαλίδιο μετά τη {ΛΗΞΗ}. 
 
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση: άμεση χρήση 
 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου: 
Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα. 
 
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: 
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή του στελέχους του εμβολίου σε μια 
περιοχή όπου ο ιός PRRS δεν υπάρχει ήδη. 
Τα εμβολιασμένα ζώα μπορούν να εκκρίνουν το στέλεχος του εμβολίου για περισσότερο από 16 
εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Το στέλεχος του εμβολίου μπορεί να εξαπλωθεί σε χοίρους που 
έρχονται σε επαφή. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος εξάπλωσης είναι μέσω άμεσης επαφής, αλλά η 
εξάπλωση μέσω μολυσμένων αντικειμένων ή μέσω του αέρα δεν μπορεί να αποκλειστεί. 
Πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις για την αποφυγή της εξάπλωσης του στελέχους του 
εμβολίου σε μη εμβολιασμένα ζώα (π.χ. οροαρνητικές έγκυες χοιρομητέρες στο δεύτερο μισό της 
κύησης) που θα πρέπει να παραμείνουν απαλλαγμένες από τον ιό PRRS. 
Τα πρόσφατα εισαγόμενα ζώα παρθένα στον ιό PRRS (π.χ. οι νεαροί θηλυκοί χοίροι αντικατάστασης 
από κοπάδια αρνητικά στον ιό PRRS) θα πρέπει να εμβολιάζονται πριν από την εγκυμοσύνη. 
Συνιστάται να εμβολιάζονται όλα τα είδη χοίρων μέσα σε ένα κοπάδι από τη νεώτερη επιτρεπόμενη 
ηλικία και μετά. 
 
Εγκυμοσύνη: 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οροαρνητικούς χοίρους και χοιρομητέρες πριν από την αναπαραγωγή ή 
κατά το πρώτο μισό της κύησης. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έγκυες οροθετικές χοιρομητέρες στη δεύτερη φάση της κύησης. 
 
Γαλουχία: 
Η ασφάλεια του εμβολίου δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Δεν συνιστάται η 
χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. 
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από τη 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. 
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): 
Μετά από ενδομυϊκή χορήγηση 10πλάσιας υπερδοσολογίας σε χοιρίδια, παρατηρήθηκαν πολύ συχνά, 
λίγο μετά τον εμβολιασμό, αντιδράσεις αναφυλακτικού τύπου (τρόμος, απάθεια και/ή έμετος). Αυτά 
τα συμπτώματα υποχώρησαν χωρίς θεραπεία μέσα σε λίγες ώρες. Μία παροδική αύξηση στη 
θερμοκρασία του ορθού (0,3°C κατά μέσο όρο και μέχρι 1,2°C μεμονωμένα) μπορεί πολύ συχνά να 
εμφανιστεί 24 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Τοπικές αντιδράσεις, με τη μορφή μαλακής/σκληρής 
διόγκωσης (με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 0,7 cm), χωρίς θερμότητα ή πόνο, παρατηρήθηκαν πολύ 
συχνά στο σημείο της ένεσης και υποχώρησαν εντός 5 ημερών. 
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Η χορήγηση μιας 10πλάσιας υπερδοσολογίας σε οροαρνητικές χοιρομητέρες πριν την αναπαραγωγή ή 
σε έγκυες χοιρομητέρες κατά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης προκάλεσε παρόμοιες 
ανεπιθύμητες ενέργειες με εκείνες που περιγράφονται στην ενότητα 6. Το μέγιστο μέγεθος των 
τοπικών αντιδράσεων ήταν μεγαλύτερο (2 cm) και η μέγιστη διάρκεια ήταν γενικά μεγαλύτερη (έως 9 
ημέρες σε χοιρομητέρες πριν την αναπαραγωγή). 
 
Μετά τη χορήγηση 10πλάσιας υπερδοσολογίας σε οροθετικές χοιρομητέρες κατά το δεύτερο μισό της 
εγκυμοσύνης, παρατηρήθηκε μία παροδική αύξηση της θερμοκρασίας του ορθού (0,3°C κατά μέσο 
όρο και έως 0,6°C μεμονωμένα) 4 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Μια τοπική αντίδραση που αφορούσε 
παροδικά ολόκληρη την περιοχή του λαιμού παρατηρήθηκε πολύ συχνά (κόκκινο-μωβ σκούρα, 
ερυθηματώδης διόγκωση, προκαλώντας κνησμό, σχηματισμό φυσαλίδων, αυξημένη τοπική 
θερμοκρασία, και, περιστασιακά, πόνο). Η αντίδραση εξελίχθηκε διαμορφώνοντας σκληρό ιστό και 
τον σχηματισμό μιας εσχάρας, η οποία διήρκεσε πολύ συχνά έως περισσότερο από 44 ημέρες. 
 
Ασυμβατότητες: 
Να μην αναμειγνύεται με άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 
 
 
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. 
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 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για τον παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον 
δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Tο εμβόλιο περιέχει ένα ζωντανό τροποποιημένο ιό PRRS (γονότυπος 1, υπότυπος 1). Διεγείρει τη 
ενεργητική ανοσία κατά του ιού PRRS. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έχει αποδειχθεί σε 
εργαστηριακούς εμβολιασμούς και σε μελέτες πρόκλησης χρησιμοποιώντας στελέχη γονότυπου 1 
υποτύπου 1. 
 
Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο των 15 ml (25 δόσεων) και 1 φιαλίδιο των 50 ml διαλύτη 
Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο των 15 ml (50 δόσεων) και 1 φιαλίδιο των 100 ml διαλύτη 
Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο των 15 ml (125 δόσεων) και 1 φιαλίδιο των 250 ml διαλύτη 
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien  
Zoetis Belgium SA 
Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189  

Lietuva 
Oriola Vilnius UAB 
Tel: +370 610 05088 
 

http://www.ema.europa.eu/
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Република България 
Zoetis Belgium SA 
Teл: +359 2 4775791 

Luxembourg/Luxemburg 
Zoetis Belgium SA 
Tél/Tel.: +352 8002 4026 
 

Česká republika 
Zoetis Česká republika, s.r.o.  
Tel: +420 257 101 111 
 

Magyarország 
Zoetis Hungary Kft. 
Tel: +361 224 5222 

Danmark 
Orion Pharma Animal Health 
Tlf: +45 86 14 00 00 

Malta 
Agrimed Limited 
Tel: +356 21 465 797 
 

Deutschland 
Zoetis Deutschland GmbH  
Tel: +49 30 330063 0 
 

Nederland 
Zoetis B.V. 
Tel: +31 (0)10 714 0900 

Eesti 
Oriola Vilnius UAB 
Tel: +370 610 05088 
 

Norge 
Zoetis Finland Oy 
Tlf: +358 (0)9 4300 40 

Ελλάδα 
Zoetis Hellas S.A.  
Τηλ.: +30 210 6791900 
 

Österreich 
Zoetis Österreich GmbH 
Tel: +43 1 2701100 110 
 

España 
Zoetis Spain, S.L. 
Tel: +34 91 4191900 
 

Polska 
Zoetis Polska Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 2234800 

France 
Zoetis France 
Tél: +33 (0)810 734 937 

Portugal 
Zoetis Portugal, Lda. 
Tel: +351 21 042 72 00 
 

Hrvatska 
Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu 
Tel: +385 1 644 1460 
 

România 
Zoetis România S.R.L. 
Tel: +40 21 202 3083 
 

Ireland 
Zoetis Belgium SA 
Tel: +353 (0) 1 256 9800 
 

Slovenija 
Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu 
Tel: +385 1 644 1460 
 

Ìsland 
Zoetis Finland Oy 
Sími: +358 (0)9 4300 40 

Slovenská republika 
Zoetis Česká republika, s.r.o.  
Tel: +420 257 101 111 
 

Italia 
Zoetis Italia S.r.l. 
Tel: +39 06 3366 8133 
 

Suomi/Finland 
Zoetis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40 

Kύπρος 
Zoetis Hellas S.A.  
Τηλ.: +30 210 6791900 
 

Sverige 
Zoetis Finland Oy 
Tel: +358 (0)9 4300 40 

Latvija 
Oriola Vilnius UAB 
Tel: +370 610 05088 

United Kingdom 
Zoetis UK Limited 
Tel: +44 (0) 845 300 8034 
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