LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/96/0380
Porcilis APP suspensija injekcijām cūkām

1.

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

Intervet International B.V.
Wim de Körvertraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande
2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis APP suspensija injekcijām cūkām
3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viena deva (2 ml) satur:
Aktīvās vielas:
600 mg Actinobacillus pleuropneumoniae antigēnus:
ĀMP (Ārējās membrānas proteīns)
50 vienības
Apx I toksoīds
50 vienības
Apx II toksoīds
50 vienības
Apx III toksoīds
50 vienības
Adjuvants:
dl-α-tokoferols
Palīgviela(s):
Formaldehīds
Polisorbāts 80
Simetikons
4.

150 mg

0,02%

INDIKĀCIJA(-S)

Atšķirto sivēnu aktīvai imunizācijai, lai ierobežotu pleiropneimoniju, ko ierosina
Actinobacillus pleuropneumoniae.
Imunitātes iestāšanās: 2 nedēļas pēc otrās vakcinācijas.
Imunitātes ilgums: 11 nedēļas pēc vakcinācijas shēmas pabeigšanas.
5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.
6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc vakcinācijas pirmās 12 stundas cūkas var izrādīt no vieglas sistēmiskas reakcijas līdz
drudzim (temperatūra palielinās par 2C), nomākumu un anoreksiju. Ja vakcinācijas laikā tām
ir pilns kuņģis, dažreiz var novērot vemšanu. Daļai cūku var novērot īslaicīgu vieglu pietūkumu
injekcijas vietā. Šīs reakcijas izzūd 24 stundu laikā pēc vakcinācijas.

7.

MĒRĶA SUGAS

Cūkas (atšķirtie sivēni).
8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN
METODES

Intramuskulārām injekcijām.
Ievadīt vienu devu 2 ml vakcīnas dziļas intramuskulāras injekcijas veidā cūkām aiz auss.
Vakcinācijas shēma
Maksimālā aizsardzība ir jāsasniedz pirms nobarošanas perioda sākuma. Sivēnus var vakcinēt
no 6 nedēļu vecuma. Nepieciešamas divas vakcinācijas ar ne mazāk kā 4 nedēļu intervālu.
Ieteicams tās veikt 6 un 10 nedēļu vecumā.
9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai (15-25 C).
Izmantot sterilas šļirces un adatas.
Vakcīnu saskalināt pirms un lietošanas laikā.
10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.
11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt ledusskapī (2C - 8C).
Nesasaldēt.
Sargāt no gaismas.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc
EXP.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.
12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.
Nevakcinēt dzīvniekus tūlīt pirms vai pēc ēdināšanas.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku
ārstēšanai:
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko
palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.
Grūsnība un laktācija:
Nelietot grūsnības un laktācijas laikā.
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):
Ievadot 2 reizes lielāku devu, nav novērotas citas pazīmes kā tās, kuras minētas punktā
“Iespējamās blakusparādības”.

Nesaderība:
Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.
13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO
ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot
kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.
14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA

04/2018
15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.
Iepakojuma izmēri:
Stikla flakoni, kas satur 1 x 20 ml (10 devas), 1 x 50 ml (25 devas) vai 1 x 100 ml (50 devas).
PET flakoni, kas satur 1 x 20 ml (10 devas), 1 x 50 ml (25 devas) vai 1 x 100 ml (50 devas).
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

