
POLIMUN IBD+, ПОЛІМУН ІБХ +
Вакцина проти інфекційної бурсальної хвороби птиці, жива.
Склад Одна доза містить: отриманий на ВПФ курячих

ембріонах вірус інфекційної бурсальної хвороби,
штам МВ/3 ≥ 102 ЕIД50.

Фармацевтична
форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні
властивості

Вакцинний вірус за один-два тижні стимулює формування
специфічного імунітету у вакцинованих курей проти захво-
рювання на інфекційну бурсальну хворобу.

Вид птиці Кури.
Показання
до застосування

Профілактика інфекційної бурсальної хвороби птиці.

Протипоказання Не дозволяється вакцинувати кволу та хвору птицю 
Застереження
при застосуванні

Лікар ветеринарної медицини для визначення оптимального
терміну вакцинації повинен відібрати проби крові від 18-20 кур-
чат віком 1-4 доби і надіслати в спеціалізовану лабораторію для
дослідження рівня материнських захисних антитіл методом ІФА.
Курчат вакцинують і, в разі потреби ревакцинують, враховуючи
результати серологічних досліджень. 
Не використовувати вакцину у флаконах з тріщинами, без ети-
кеток, порушенням укупорювання, зі зміною кольору не вико-
ристану впродовж двох години з моменту її розчинення, або з
закінченим терміном придатності.

Взаємодія з ін-
шими засобами

Не рекомендується застосування одночасно з будь-якими
вакцинами.

Особливі вказівки
при несучості

Застосування вакцини не впливає на несучість, запліднення
та інкубацію яєць.

Спосіб
застосування
та дози

Перед застосуванням вакцини у флакон внести 5,0 – 8,0 мл чи-
стої, охолодженої до кімнатної температури питної води, та ін-
тенсивно струсити протягом 1 хвилини до повного розчинення
ліофілізату. Вакцину розводять у питній воді з розрахунку, щоб
1 доза вакцини містилася у визначеному попередньо, за добу
до вакцинації, об’ємі води для випоювання однієї птиці. Вода
для випоювання вакцини не повинна містити іонів хлору та за-
ліза, а також антибіотики та дезінфектанти. Поїлки перед вак-
цинацією повинні бути ретельно вимиті без додавання
дезінфікуючих засобів.
Для більш якісного проведення вакцинації рекомендується ви-
користовувати індикатор-барвник «ІНДИГО» або інші аналогічні
за якістю.
Примітка:Вакцина тканинна, тому при її розчиненні у флаконі
можуть спостерігатися дрібні залишки тканин від гомогенізо-
ваних тканин ембріонів.
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Побічні ефекти Можливе легке пригнічення незначної кількості птиці в
першу добу після вакцинації.

Період
очікування

Нуль діб.

Спеціальні засте-
реження для осіб
і обслуговуючого
персоналу, які за-
стосовують ВІП

Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гігієни
та техніки безпеки при проведенні вакцинації.

Особливі заходи
безпеки при
поводженні з
невикористаним
ВІП, спосіб його
знешкодження і
утилізації 

Не використану вакцину та з закінченим терміном дії
необхідно знезаразити кип’ятінням впродовж 30 хвилин.

Термін
придатності

18 місяців. Використати впродовж двох годин з моменту роз-
чинення.

Умови зберігання і
транспортування

В темному, не доступному для дітей місці при температурі
від 2 до 8 °С або до мінус 20 °С.

Упаковка Флакони зі скла або пластику по 50, 500, 1000, 2000 або 5000
доз вакцини, укупорені гумовими пробками та закатані алю-
мінієвими ковпачками.

Власник
реєстраційного
посвідчення

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

Виробник
готового
продукту

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

Правила відпуску Без рецепта.
Додаткова
інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або
виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припи-
няють і повідомляють Державний науково-контрольний ін-
ститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та
постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у
ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про поря-
док пред’явлення рекламацій на біологічні препарати, що
призначені для застосування у ветеринарній медицині” від
03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за
адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.
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