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Вакцина проти ньюкаслської хвороби птиці, жива
Склад

Фармацевтична
форма
Імунобіологічні
властивості
Вид птиці

Показання
до застосування

Протипоказання
Застереження
при застосуванні

Активнодіючі речовини:
вірусу ньюкаслської хвороби, штам ‘‘Ла-Сота” ДК-124
≥ 106,0 ЕІД50 в дозі, отриманий на ВПФ курячих ембріонах.
Допоміжні речовини: сухе знежирене молоко або
пептон ≤ 70%.
Ліофілізат.

Вакцина забезпечує захист щепленої птиці від захворювання на ньюкаслську хворобу.
Кури.

Профілактика ньюкаслської хвороби птиці.
Не дозволяється вакцинувати кволу та з клінічними ознаками захворювання птицю.

Не застосовувати вакцину з флаконів з тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, зі зміною кольору, не
використану впродовж двох годин з моменту її розчинення, а також з закінченим терміном придатності.

Взаємодія з
Не змішувати з іншими лікарськими та профілактичними
іншими засобами засобами.
Особливі вказівки Нема протипоказань.
при несучості
Спосіб
застосування
та дози

Вакцину застосовують птиці одним з методів: випоювання з питною водою, інтраназально або великокрапельним спреєм.
В благополучних господарствах перше щеплення птиці
рекомендовано проводити у 15-21-денному віці.
В неблагополучних по ньюкаслській хворобі регіонах
можливе використовування вакцини інтраназально або
методом великокрапельного спрею для щеплення добових курчат, з проведенням подальшої ревакцинації у 1821-денному віці.
Метод випоювання.
В день вакцинації вмістиме флаконів з вакциною розчиняють в чистій, охолодженій до кімнатної температури,
кип’яченій воді. Вакцину розводять таким чином, щоб у
визначеному за добу до вакцинації об’ємі води для випоювання містилась одна доза вакцини для однієї птиці.
Вода для випоювання вакцини не повинна містити іонів
хлору та заліза, а також антибіотики та дезінфектанти. Поїлки перед вакцинацією повинні бути ретельно вимиті
без додавання дезінфікуючих розчинів.
Для більш якісного проведення вакцинації рекомендується використовувати індикатор-барвник «ІНДИГО» або
інші аналогічні за якістю.
Інтраназальний метод.
Вакцину розчиняють у дистильованій або у кип‘яченій
охолодженій воді із розрахунку: 100 доз - 10 мл, 1000 доз
- 100 мл, 2500 доз - 250 мл, 5000 доз - 500 мл . Закапують
у ніздрю птиці всіх вікових категорій по 2 краплі; при
цьому другу ніздрю закривають пальцем; в разі непрохідності носових дихальних шляхів той самий об’єм вакцини необхідно закапати в око птиці.
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Побічні ефекти
Передозування
(симптоми,
невідкладні
заходи)

Метод великокрапельного спрею.
Вакцину розчиняють у кип'яченій охолодженій воді, що
не містить заліза і хлору, із розрахунку: для курчат до місячного віку 1000 доз – в об’ємі від 250 до 500 мл, для
старшої птиці 1000 доз – в об’ємі від 500 до 1000 мл.
Щеплення здійснюють за допомогою спрейєра, що
забезпечує підтримання постійного тиску та має калібровану форсунку. Розпиляти вакцину з відстані 30-40 см
над головами птиці. Орієнтовна швидкість вакцинації
1000 голів за 1 хвилину. Після розпилення вакцини залишають добових курчат обсихати 20 хвилин.
В разі підвищеного вмісту пилу або аміаку в приміщенні,
наявності збудників інших респіраторних хвороб можлива реакція на ці агенти після щеплення проти ньюкаслської хвороби.
Введення птиці 10 доз вакцини не викликає захворювання.

Спеціальні засте- Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гіреження для осіб гієни та роботи з птицею.
і обслуговуючого
персоналу, які
застосовують ВІП
Особливі заходи
Не використану вакцину, з закінченим терміном дії, побезпеки при порожні флакони необхідно знезаразити кип’ятінням впроводженні з неви- довж 30 хвилин.
користаним ВІП,
способи його
знешкодження і
утилізація
Термін
придатності
Умови зберігання
і транспортування
Упаковка та
фасування
Власник
реєстраційного
посвідчення
Виробники
готового
продукту

Правила відпуску

12 місяців. Після розчинення вакцину використовують
впродовж 2-х годин.
В сухому, темному, не доступному для дітей місці, при
температурі від 2 до 8°С.
Флакони зі скла по 50; 100-5000 доз.
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