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B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ:

POULVAC® IBMM + ARK, κόνις για παρασκευή διαλύματος για ορνίθια.

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Zoetis Hellas S.A
Μεσογείων 253-255
Ν. Ψυχικό 154 51
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +302106791900
Φαξ: + 30 210 6748010
E-mail: infogr@zoetis.com
AAK: 12466/7-5-2004

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Pfizer Olot S.L.U.
Ctra. Camprodon s/n “La Riba”
17813 Vall de Bianya,
Gerona,
Spain.

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Κόνις για παρασκευή διαλύματος.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σύνθεση ανά δόση:

Δραστικά συστατικά: Ποσότητα:
INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS (Ιός λοιμώδους βρογχίτιδας) 103.3 – 105.78 EID50

*

Για:
(IB VIRUS STRAIN MM # 1263 103 – 105.48 EID50

*

IB VIRUS STRAIN ARKANSAS # 3168) 103 – 105.48 EID50
*

* EID50: Virus content per dose guaranteed until end of shelf-life.

Έκδοχα:

Λοιπά συστατικά:
PHARMATONE
BACTOPEPTONE
NZ-AMINE YT
SUCROSE
MONOSODIUM GLUTAMATE

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το εμβόλιο POULVAC® IBMM + ARK ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ορνίθων, έτσι ώστε να
μειωθεί η σοβαρότητα λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος από στελέχη ορότυπου
Massachusetts ή στελέχη ορότυπου 793/Β/91 (Arkansas) του ιού της λοιμώδους βρογχίτιδας.
Η ανοσία αρχίζει τρεις εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και διαρκεί επί έξι εβδομάδες μετά από αυτόν.
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Έχει αποδειχθεί ότι η προστασία των πτηνών επιτυγχάνεται και επί παρουσίας μητρικών αντισωμάτων.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην εμβολιάζονται ασθενή πτηνά. Να μην εμβολιάζονται πτηνά για δεύτερη φορά.
Να μη χρησιμοποιείται σε όρνιθες κατά την περίοδο ωοτοκίας, ούτε σε πουλάδες οι οποίες προορίζονται για
ωοτοκία ή αναπαραγωγή.
Να μην εφαρμόζεται εμβολιασμός με ψεκασμό, εφόσον υπάρχει υπόνοια υποκλινικής λοίμωξης.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ελαφρές αναπνευστικές αντιδράσεις (π.χ. δύσπνοια, πταρμοί, ρόγχοι) μπορούν να παρατηρηθούν σε περίπου
10% των πτηνών για χρονικό διάστημα τριών περίπου ημερών μετά τον εμβολιασμό.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- 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 ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Ορνίθια κρεοπαραγωγής

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το εμβόλιο POULVAC® IBMM + ARK χορηγείται με ψεκασμό, σε πτηνά από την ηλικία της μίας ημέρας.
Η πλειονότητα των συσκευών (χειροκίνητων ή αυτόματων) για ψεκασμό εμβολίων είναι κατάλληλες για τη
χορήγηση αυτού του εμβολίου. Η συσκευή πρέπει να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να ψεκάζονται σταγόνες μεγάλου
μεγέθους (διάμετρος σταγόνας 80-160 μ), για να χορηγείται μία δόση 0,5 ml σε κάθε πτηνό.
Το εμβόλιο πρέπει να ανασυστήνεται με νερό καλής ποιότητας σε θερμοκρασία δωματίου (για παράδειγμα με
απιονισμένο νερό ή με καλής ποιότητας πόσιμο νερό).

Το εμβόλιο πρέπει να ανασυστήνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αφαιρείται το κάλυμμα αλουμινίου από το φιαλίδιο. Στη συνέχεια και προκειμένου να ανασυσταθεί το εμβόλιο,
αφαιρείται το ελαστικό πώμα από το φιαλίδιο, το οποίο βυθίζεται σε πλαστικό δοχείο με 0,5 L καθαρό, κρύο
νερό. Το φιαλίδιο πληρώνεται με νερό κατά το ήμισυ, το πώμα τοποθετείται πάλι στο φιαλίδιο, το οποίο
ανακινείται προκειμένου να αναμιχθεί το λυοφιλοποιημένο εμβόλιο.
Στη συνέχεια, το εμβόλιο προστίθεται στο νερό του δοχείου, αναμιγνύεται καλά και μεταφέρεται στο δοχείο
ψεκασμού.
Για το φιαλίδιο των 1.000 δόσεων, πρέπει να χρησιμοποιείται συνολικός όγκος νερού 0,5 λίτρων.
Για το φιαλίδιο των 5.000 δόσεων, πρέπει να χρησιμοποιείται συνολικός όγκος νερού 2,5 λίτρων.
Για το το φιαλίδιο των 10.000 δόσεων, πρέπει να χρησιμοποιείται συνολικός όγκος νερού 5 λίτρων.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Χρήση ενδοφθαλμική και ψεκασμός (εκνέφωση).
Τα ορνίθια πρέπει να ψεκάζονται όταν ευρίσκονται μέσα σε κιβώτια, έτσι ώστε να αποφεύγεται η απώλεια του
εμβολιακού αντιγόνου.
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10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μηδέν ημέρες.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C).
Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 2 ώρες.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Τα στελέχη Massachusetts και Arkansas του ιού της λοιμώδους βρογχίτιδας μπορεί να μεταδοθούν σε πτηνά, τα
οποία βίσκονται σε επαφή με τα ήδη εμβολιασμένα πτηνά. Η χρονική περίοδος της πιθανότητας διασποράς του
εμβολίου είναι έως 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
Όλα τα πτηνά σε κάποιο πτηνοστάσιο πρέπει να εμβολιάζονται με το εμβόλιο αυτό. Το εμβόλιο POULVAC®

IBMM + ARK δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πτηνοστάσια μικτής εκτροφής ορνιθίων κρεοπαραγωγής και
ορνιθίων προοριζόμενων για αναπαραγωγή.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Να μην εμβολιάζονται ασθενή πτηνά.
Το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι ορότυποι του ιού λοιμώδους
βρογχίτιδας τύπου 793/Β/91 (Arkansas) είναι παρόντες στην περιοχή.
Πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί διασπορά του ιού από εμβολιασμένα πτηνά σε
φασιανούς.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό
προϊόν σε ζώα:
Τα μάτια πρέπει να καλύπτονται με προστατευτικά γυαλιά και η μύτη και το στόμα πρέπει να καλύπτονται με
προστατευτική μάσκα. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προστατευτικό κράνος με έλεγχο της
κυκλοφορίας του αέρα.

Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε
στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Εγκυμοσύνη, Γαλουχία, Ωοτοκία:
Να μη χρησιμοποιείται σε όρνιθες κατά την περίοδο ωοτοκίας, ούτε σε πουλάδες οι οποίες προορίζονται για
ωοτοκία ή αναπαραγωγή.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από την 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):
Ελαφρές αναπνευστικές αντιδράσεις (π.χ. δύσπνοια, πταρμοί, ρόγχοι) μπορούν να παρατηρηθούν σε περίπου
10% των πτηνών για χρονικό διάστημα τριών περίπου ημερών μετά τον εμβολιασμό.

Ασυμβατότητες:
Να μην αναμιγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά σκευάσματα.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
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Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων.
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Υλικά και σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν για τον εμβολιασμό πρέπει να απολυμαίνονται πριν την απόρριψή τους.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φιάλη : Φιαλίδια από υδρολυτική ύαλο τύπου Ι.

Κλείσιμο: Τύπου I ελαστικά πώματα βουτυλίου (Ph. Eur), με κάλυμμα αλουμινίου.

Συσκευασίες:
Κουτί με δέκα φιαλίδια των 6 ml των 1.000 δόσεων ανά φιαλίδιο.
Κουτί με δέκα φιαλίδια των 10 ml των 5.000 δόσεων ανά φιαλίδιο.
Κουτί με δέκα φιαλίδια των 20 ml των 10.000 δόσεων ανά φιαλίδιο.

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.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου*

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793 777


