
ПОЛІМУН САЛЬМО, POLIMUN SALMO
Вакцина проти сальмонельозу птиці, полівалентна, інактивована.

Склад До інактивації в дозі:
Salmonella еnteritidis штамм SE-15 не менше 108 КУО
Salmonella typhimurium штамм ST-15 не менше 108 КУО
Salmonella gallinarum штамм SG-15 не менше 108 КУО

Фармацевтична
форма

Емульсія

Імунобіологічні
властивості

Стимулює формування активного імунітету проти Salmo-
nella еnteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella galli-
narum. Стійкий імунітет формується через 4 тижня після
ревакцинації і триває впродовж продуктивного періоду.

Вид птиці Кури.
Показання
до застосування

Для профілактичної вакцинації племінних бройлерів,
племінної яєчної та яєчної птиці проти сальмонельозу, ви-
кликаного Salmonella еnteritidis, Salmonella typhimurium,
Salmonella gallinarum.

Протипоказання Не дозволяється вакцинувати курей у стані виснаження
та клінічно хворих. 

Застереження
при застосуванні

Перед використанням вакцину підігріти до кімнатної тем-
ператури (20-25оС) та ретельно збовтати.

Взаємодія
з іншими
засобами

Не встановлена.

Особливі вказівки
при несучості

Вакцина не впливає на несучість, заплідненість та інкуба-
цію яєць. 

Спосіб
застосування
та дози

Вакцину застосовують у дозі 0,5 мл/гол. шляхом підшкір-
них ін’єкцій в області нижньої частини шиї або між кри-
лами.
Племінних бройлерів бажано вакцинувати у 9-12-тижне-
вому віці, повторно у віці 17-20 тижнів.
Племінну яєчну та яєчну птицю вакцинують у 9-12-тиж-
невому віці, повторно у віці 16-17 тижнів. Мінімальний
проміжок між вакцинаціями має становити не менше,
ніж 4 тижні. Повторна вакцинація проводиться не піз-
ніше, ніж за 3 тижні до початку несучості.
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Побічні ефекти У місцях введення вакцини можлива місцева реакція у
вигляді припухлості розміром 5-10 мм, які зникають про-
тягом 2-3 тижнів.

Передозування Застосування двох доз вакцини не впливає негативно на
птицю.

Період виведення
(каренції)

Не вакцинувати за 21 день до забою.

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

При роботі з вакциною необхідно дотримуватися загаль-
них правил асептики, особистої гігієни і техніки безпеки,
передбачених при роботі з лікарськими засобами для
тварин. У разі випадкової самоін’єкції необхідно негайно
звернутись за медичною допомогою, маючи при собі ли-
стівку-вкладку на даний препарат.

Особливі заходи
безпеки при по-
водженні з неви-
користаним ВТП,
способи його
знешкодження і
утилізації

Невикористану вакцину, вакцину із закінченим терміном
придатності, флакони, шприци з голками необхідно зне-
заразити кип’ятінням впродовж 30 хвилин.

Термін
придатності

18 місяців. Вакцину після першого відбору препарату з
флакону необхідно використати одразу.

Умови зберігання і
транспортування

Зберігати в темному, недоступному для дітей місці при
температурі від 2 до 8оС.
Не заморожувати.

Упаковка та фасу-
вання

Флакони полімерні по 500 та по 1000 доз, укупорені гу-
мовими пробками та закатані алюмінієвими 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 За рецептом.
Додаткова
інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки
або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно
припиняють і повідомляють Державний науково-конт-
рольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
(ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вка-
зівки про порядок пред’явлення рекламацій на біологічні
препарати, що призначені для застосування у ветеринар-
ній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті
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