LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/02/1500
BI-VAC 2 liofilizāts iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni mājputniem

1.

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

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
FATRO S.p.A.
Via Emilia, 285
Ozzano Emilia (BO)
Itālija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BI-VAC 2 liofilizāts iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni mājputniem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:
Dzīvs, novājināts putnu infekciozā bronhīta vīrusa H 52 celms ne mazāk, kā 104 EID50/devā
Palīgviela: Laktoze fizioloģiskā sāls šķīdumā ( 0,9% Na Cl).

4.

INDIKĀCIJA

Mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret putnu infekciozo bronhītu.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Dējējputniem:
Nelietot putniem dēšanas periodā.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

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

7.

MĒRĶA SUGAS

Mājputni.
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8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN
PAŅĒMIENA

Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni.
Vakcīnas sagatavošana.
Atšķaidiet vakcīnu ar nelielu daudzumu ūdens un pievienojiet vakcinācijai nepieciešamajam ūdens
daudzumam, vēlreiz izskalojiet flakonu. Pirms lietošanas uzmanīgi samaisiet vakcīnas ūdens
maisījumu. Vakcīnu sagatavojiet tieši pirms lietošanas. Vakcinācijai nepieciešamais ūdens daudzums
ir atkarīgs no putnu vecuma, gadalaika un apkārtējās vides temperatūras. Tabulā norādīts minimālais
un maksimālais ūdens daudzums uz 1000 devām.
Cāļu vecums

Ūdens daudzums (litros)

6-12 nedēļas
Vecāki par 12 nedēļām

20-60
50-80

Vakcinācijas shēma:
BI-VAC-2 jālieto otrā vakcinācijas reizē pret infekciozo bronhītu.
Dējējvistu un vaislas ganāmpulka jaunputnus:
a) ar BI-VAC 1 vakcinē 2-4 nedēļu vecumā;
b) ar BI-VAC 2 revakcinē 8-12 nedēļu vecumā.
Otro vakcināciju jāveic dažas nedēļas pēc dēšanas perioda sākuma.
Pēc revakcinācijas putniem imunitāte ir nodrošināta visu dēšanas periodu.
Imunitāte cāļiem izveidojas 10 – 15 dienu laikā pēc vakcinācijas, lai gan jau dažas dienas pēc
vakcinācijas cāļu organisms ir daļēji aizsargāts pret slimības ierosinātāju.
9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

BI-VAC 2 drīkst lietot tikai putniem, kuriem ir labs veselības stāvoklis un kuri jau ir vakcinēti ar BIVAC 1. Īpaši svarīgi ir, lai elpošanas sistēma ir labā veselības stāvoklī.
Lai sasniegtu atbilstošu imunitāti jāievēro šādi nosacījumi:
- pārliecinieties, lai dzeramā ūdens traukos nav mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu atliekas;
- izmantojiet emaljētus, plastmasas vai stikla traukus;
- 2-3 stundas pirms vakcinācijas pārtrauciet putniem ūdens padevi;
- nodrošiniet pietiekamu ūdens trauku daudzumu, lai putni varētu izdzert vakcīnas ūdens maisījumu 23 stundu laikā;
- sagatavoto vakcīnu aizliegts sildīt.
10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.
11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt temperatūrā +2 0C līdz +8 0C.
Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 18 mēneši.
Derīguma termiņš pēc sagatavošanas atšķaidīšanai saskaņā ar norādījumiem: 2 stundas.
12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nesaderība:
Ūdens, ko izmanto vakcīnas atšķaidīšanai nedrīkst saturēt dezinfekcijas līdzekļus, jo tie var neitralizēt
vakcīnu.
Dēšanas periods:
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Nelietot putniem dēšanas periodā.
13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.
14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA

06/2015

15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:
SIA “Optim Vet”
Mētru iela 6,
Grobiņa, Grobiņas novads,
LV-3430, Latvija
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