
POLIMUN AUTOVAC ORT, ПОЛІМУН АУТОВАК ОРТ  
Вакцина проти орнітобактеріозу курей, інактивована.

Склад Інактивовані культури Ornithobacterium rhinotracheale,
з додаванням високоочищеного мінерального масла та
аеросилу А-300 як ад`юванта

Фармацевтична
форма

Емульсія.

Імунобіологічні
властивості

Стимулює формування імунітету у щепленої птиці через
21 добу після дворазового введення.

Вид птиці Кури-несучки з 8-тижневого віку.

Показання
до застосування

Профілактика орнітобактеріозу курей.

Протипоказання Не дозволяється вакцинувати кволу та хвору птицю. 

Застереження
при застосуванні

Не використовувати вакцину з флаконів із тріщинами, без
етикеток, із порушенням закупорювання, заморожену, зі
зміненим кольором або із закінченим терміном придат-
ності.

Взаємодія з
іншими засобами

Не встановлено.

Особливі вказівки
(при несучості)

Не застосовувати вакцину в період несучості.

Спосіб
застосування
та дози

Щепленню підлягає лише клінічно здорова  і не висна-
жена птиця. 
Вакцину застосовують у віці від 8 тижнів у дозі 0,5 мл/гол.
шляхом підшкірних ін’єкцій в ділянці нижньої частини
шиї. Ревакцинацію проводять через 3-4 тижні, але не піз-
ніше, ніж за 3 тижні до початку періоду несучості. 
Вакцинувати слід всіх птахів у стаді.
Вакцину перед введенням підігрівають до 25–30˚С, збов-
тують перед і під час введення
.

Листівка-вкладка UA
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UA

Побічні ефекти У місці введення вакцини можливі місцеві реакції у виг-
ляді набряків розміром 5-10 мм, які зникають самі по собі
протягом кількох днів.

Передозування Не викликає клінічних симптомів захворювання при пе-
редозуванні вакцини у два рази.

Період очікування Не вакцинувати за 21 день до забою.

Спеціальні засте-
реження для осіб
і обслуговуючого
персоналу, котрі
застосовують ВІП

Необхідно дотримуватися правил асептики, особистої гі-
гієни та техніки безпеки при проведенні вакцинації. Вак-
цинацію проводити у спецодязі.
У разі випадкової самоін’єкції необхідно звернутися за
медичною допомогою, маючи при  собі листівку-вкладку
на даний препарат.

Особливі заходи
безпеки при по-
водженні з неви-
користаним ВІП,
способи його
знешкодження та
утилізації

Залишки вакцини та вакцину  із закінченим терміном
придатності, шприци з голками знезаражують кип’ятін-
ням впродовж 30 хв.  
Після закінчення терміну придатності не використову-
вати!

Термін
придатності

12 місяців. 
Вакцину з відкритого флакону використовують одразу. 

Умови зберігання і
транспортування

Зберігають в темному, недоступному для дітей місці при
температурі 2–8˚С. Не заморожувати! Берегти від дії пря-
мих сонячних променів!

Упаковка Флакони із пластмаси  по 500  мл вакцини, закупорені гу-
мовою пробкою, придатною для проколювання, та за-
вальцьовані  алюмінієвими ковпачками.  

Назва та місце-
знаходження
власника реєстра-
ційного посвід-
чення і
виробника:

ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"
вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків,
Київська обл., 08600, Україна

Правила відпуску Згідно договору.
Додаткова
інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки
або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно
припиняють і повідомляють постачальника (виробника). 
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