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ПОЛІМУН НХ ІБК СЗН, POLIMUN ND IB EDS

UA

Вакцина проти ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту та синдрому
зниження несучості курей, інактивована.
Склад
в одній дозі до інактивації не менше:
вірус ньюкаслської хвороби штам
"Ла-Сота" ДК-124 - 8,0 lg ЕІД50;
вірус інфекційного бронхіту курей штам
"Чапаєвський" -6,7 lg ЕІД50;
вірус синдрому зниження несучості штам
“ССЯ -76” - 3 log2 ГАО;
консервант - тіомерсал ≤ 0,1 г/л ;
Інактивант - формальдегід ≤ 0,6 г/л;
ад'ювант - мінеральне масло ≤ 70%.
Фармацевтична
Емульсія.
форма
Імунобіологічні
Вакцина у домашньої птиці за 21-28 діб стимулює формування специфічного імунітету проти захворювання на
властивості
ньюкаслську хворобу, інфекційний бронхіт та синдром
зниження несучості курей, який зберігається пожиттєво.
Вид птиці
Кури.
Показання
Для профілактики захворювання на ньюкаслську хворобу, інфекційний бронхіт та синдром зниження несучодо застосування
сті курей.
Протипоказання
Не дозволяється вакцинувати кволих та хворих курей.
Застереження
Перед використанням вакцину підігрівають до кімнатної
при застосуванні температури (15-20°С), флакони ретельно струшують. При
вакцинації необхідно дотримуватись правил асептики і
особистої безпеки. Не використовувати вакцину у флаконах з тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, з розшаруванням емульсії в нижній частині
флакону, вакцину не використану впродовж 12 годин з
моменту відкриття, а також з закінченим терміном
придатності.
Взаємодія
Не змішувати з іншими препаратами.
з іншими
засобами
Особливі вказівки Не вакцинують птицю в період несучості.
при несучості
Спосіб
Вакцину вводять по 0,5 мл внутрішньом’язово (в ділянці
застосування
стегна або грудних м'язів) або підшкірно (в нижню діта дози
лянку шиї) курям 90-100 денного віку, але не пізніше ніж
за 30 діб до початку періоду несучості.
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Побічні ефекти

Вакцина не викликає клінічно вираженої реакції на введення. Незначна припухлість, що може іноді утворитися
на місці введення, зникає продовж 2-3 тижнів.
Період виведення Нуль діб. Продукти птахівництва можна використовувати
незалежно від строку вакцинації, видаливши ділянку з
(каренції)
залишками вакцини.
Спеціальні
Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої
застереження
гігієни та техніки безпеки при проведенні вакцинації,
для осіб
мити та дезінфікувати руки після вакцинації. У випадку
і обслуговуючого випадкової самоін’экції необхідно негайно звернутися за
персоналу, які
медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку
застосовують ВІП на даний препарат.
Особливі заходи
Не використану вакцину в період 12 годин після відкрибезпеки при повання флакону, з закінченим терміном дії, порожні
водженні з неви- флакони, шприці та флакони з залишками вакцини
користаним ВІП,
знезаражують кип'ятінням впродовж 15 хвилин.
способи його
знешкодження
і утилізації
Термін
18 місяців. 12 годин після першого відбору вакцини.
придатності
Умови зберігання і В темному, не доступному для дітей місці при температурі від 2 до 8 °С.
транспортування
Упаковка
Скляні або пластикові флакони по 200; 500 та 1000 доз.
Власник
ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"
реєстраційного
вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків,
посвідчення
Київська обл., 08600, Україна
Виробники
ТОВ "БІОТЕСТЛАБ" вул. Володимирська, буд. 57-А,
готового
м. Васильків, Київська обл., 08600, Україна
продукту
Правила відруску

Без рецепту.

