VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS
V/MRP/08/1572
1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Poulvac AE liofilizāts suspensijas pagatavošanai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām
2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra deva satur:
Aktīvā viela:
Putnu encefalomielīta vīruss, Kalnek celms, apakšcelms AE-67

103,1 - 105,5 EID50

Palīgvielas:
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Liofilizāts suspensijas pagatavošanai.
Brūnganas krāsas pulveris.
4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Mērķa sugas

Vistas no 10 nedēļu vecuma.
4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Plānoto dējējvistu un vaislas vistu aktīvai imunizācijai, lai nodrošinātu pasīvo imunitāti un
samazinātu putnu infekciozā encefalomielīta vīrusa vertikālo transmisiju. Pētījumos
konstatēts, ka vakcinētas vaislas vistas var nodot pasīvo imunitāti pēcnācējiem līdz 12
mēnešiem pēc vakcinācijas, t.i., līdz dēšanas perioda beigām.
4.3.

Kontrindikācijas

Nevakcinēt slimus, novājinātus putnus vai putnus stresa periodā.
Nevakcinēt putnus līdz 10 nedēļu vecumam.
4.4.

Īpaši brīdinājumi

Lai nepieļautu vakcīnas celma izplatīšanos no vakcinētu putnu grupām uz nevakcinētu putnu
grupām, visi novietnē esošie nevakcinētie putni jāvakcinē vienlaicīgi.
4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem
Vakcinēti putni nedrīkst būt saskarē ar nevakcinētiem putniem 42 dienas pēc vakcinācijas.
Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai
Nav noteikti.

4.6.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav.
4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nelietot putniem dēšanas periodā un 4 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.
4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām
veterinārām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu
lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
4.9.

Devas un lietošanas veids

Vakcinācijas grafiks
Vakcīna jālieto ar dzeramo ūdeni. Putni jāvakcinē no 10 nedēļu vecuma un ne vēlāk kā 4
nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma. Lietot tīrus vakcinācijas piederumus.
Pārtraukt jebkura veterināro zāļu vai dezinfekcijas līdzekļa lietošanu vai pievienošanu
dzeramajam ūdenim vismaz 24 stundas pirms vakcīnas lietošanas un 24 stundas pēc
dzeramajā ūdenī izšķīdinātās vakcīnas patēriņa.
Vakcīnas šķīdināšanai paredzētais ūdens nedrīkst būt hlorēts. Nodrošināt pietiekamu
dzirdinātavu skaitu, lai vismaz divas trešdaļas putnu varētu padzerties vienlaicīgi. Izmazgāt
dzirdinātavas ar tīru, nehlorētu ūdeni. Nelietot dezinfekcijas līdzekļus. Ļaujiet dzirdinātavām
izžūt.
Atslēdziet automātiskās dzirdinātavas. Vienīgajam pieejamajam ūdenim jāsatur vakcīna, un
tas jāpiegādā parastajās dzirdinātavās. Nepiegādāt ar medikamentu tvertnēm.
Lai stimulētu slāpes, putniem 2 stundas pirms vakcinācijas liedziet pieeju dzeramajam
ūdenim.
Noņemiet alumīnija vāciņu no vakcīnas flakona. Izņemiet gumijas aizbāzni un līdz pusei
piepildiet ar vēsu, tīru, nehlorētu ūdeni. Cieši ievietojiet aizbāzni un sakratiet flakonu līdz
vakcīnas izšķīšanai.
Izmantojot tīru konteineru, uzpildiet to līdz divām trešdaļām tilpuma ar vēsu, tīru, nehlorētu
ūdeni. Pie tā pievienojiet sauso pienu. Lietojiet 4 gramus sausā vājpiena pulvera, ja ūdens
beigu tilpums būs 1 litrs. Sakratiet, līdz sausais vājpiena pulveris ir izšķīdis. Sausais vājpiena
pulveris ir jāpievieno un jāšķīdina pirmais. Tad pievienojiet atšķaidīto vakcīnu attiecībā 1
flakons uz 1 000 vakcinējamiem cāļiem. Atkal sakratiet.
Pēc tam maisījumu pievienojiet dzeramā ūdens beigu tilpumam attiecībā 1000 vakcīnas devu
uz 15 litriem dzeramā ūdens. Vienam putnam neizmantojiet mazāk kā vienu devu.
Nodrošiniet vienmērīgu ūdens ar vakcīnu beigu tilpuma sadalīšanu starp tīrajām
dzirdinātavām. Nenovietojiet dzirdinātavas tiešā saules gaismā. Atjaunojiet regulāro ūdens
padevi tikai pēc tam, kad viss ūdens ar vakcīnu ir patērēts (patēriņa ilgumam jābūt 1 stundu).
4.10. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams
Desmitkārtīga vakcīnas pārdozēšana neizraisa nekādas blakusparādības.

4.11. Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā
Nulle dienas.
5.

IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Aktīvās imunitātes stimulēšanai vistām un pasīvās imunitātes nodrošināšanai to pēcnācējiem,
lai samazinātu putnu encefalomielīta vīrusa vertikālo transmisiju.
Farmakoterapeitiskā grupa: dzīvās vīrusu vakcīnas putniem.
ATĶ vet kods: Q101AD02
6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Saharoze
Sorbīts
Sausais vājpiens
N-Z-amīns (YT tips)
Kālija glutamāts
Kālija dihidrogēnfosfāts
Kālija hidrogēnfosfāts
6.2.

Nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārām zālēm.
6.3.

Derīgums termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 18 mēneši.
Derīguma termiņš pēc sagatavošanas lietošanai saskaņā ar lietošanas instrukciju: 2 stundas.
6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2C - 8C).
Sargāt no sasalšanas.
Sargāt no gaismas.
6.5.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Flakons: I tipa (Ph. Eur.) borsilikāta stikla pudeles ar 6 ml ietilpību.
Vāciņš: I tipa (Ph. Eur.) brombutilkaučuka aizbāžņi, kas pārklāti ar alumīnija vāciņu.
Iepakojuma izmēri: 1x 1000 devas un 10x 1000 devas.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību
aktiem.
7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Beļģija
8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/MRP/08/1572
9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 18/08/2008
10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

09/2013
RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES
UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS
Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.
Lietošanai dzīvniekiem.

