LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/MRP/08/1572
Poulvac AE liofilizāts suspensijas pagatavošanai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Beļģija
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
C/Camprodon s/n „La Riba“
17813 Vall de Bianya
Girona
Spānija
2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Poulvac AE liofilizāts suspensijas pagatavošanai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām
3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Katra deva satur:
Aktīvā viela:
Putnu encefalomielīta vīruss, Kalnek celms, apakšcelms AE-67
4.

103,1 - 105,5 EID50

INDIKĀCIJA(-S)

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.
5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nevakcinēt slimus, novājinātus putnus vai putnus stresa periodā.
Nevakcinēt putnus līdz 10 nedēļu vecumam.
6.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
7.

MĒRĶA SUGAS

Vistas no 10 nedēļu vecuma.
8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Vakcinācijas grafiks
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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).
9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lietot tīrus vakcinācijas piederumus.
10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.
11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2C - 8C).
Sargāt no gaismas.
Sargāt no sasalšanas.
Derīguma termiņš pēc sagatavošanas lietošanai saskaņā ar lietošanas instrukciju: 2 stundas.
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc “Derīgs līdz:”.
12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem
Lai nepieļautu vakcīnas celma izplatīšanos no vakcinētu putnu grupām uz nevakcinētu putnu grupām,
visi novietnē esošie nevakcinētie putni jāvakcinē vienlaicīgi.
Vakcinēti putni nedrīkst būt saskarē ar nevakcinētiem putniem 42 dienas pēc vakcinācijas.
Vakcīna var izraisīt putnu encefalomielīta tipiskas pazīmes, ja tos lieto iekšķīgi ļoti jauniem putniem
(līdz 1 nedēļas vecumam).
Nelietot putniem dēšanas periodā un 4 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.
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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.
Nesajaukt kopā ar citām veterinārām zālēm.
Desmitkārtīga vakcīnas pārdozēšana neizraisa nekādas blakusparādības.
Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai
Nav.
13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumus iznīcina vārot, sadedzinot vai iemērcot piemērotā, kompetentu iestāžu atzītā dezinfekcijas
līdzeklī.
14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA

09/2013
15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.
Lietošanai dzīvniekiem.
ATĶ vet kods: Q101AD02
Dzīva vīrusu vakcīna putniem.
Reģistrācijas apliecības numurs
V/MRP/08/1572
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