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NOTĂ INTRODUCTIVĂ
SUNTEM ZOETIS
ZOETIS ESTE O COMPANIE GLOBALĂ SPECIALIZATĂ ÎN SĂNĂTATEA ANIMALELOR, DEDICATĂ SUSŢINERII CLIENŢILOR ŞI AFACERILOR
ACESTORA ÎN CELE MAI BUNE MODURI CU PUTINŢĂ.
Având în spate 60 de ani de experienţă, creăm şi livrăm medicamente şi vaccinuri de calitate, completate de produse de diagnostic
şi teste genetice, susţinute de o gamă largă de servicii. În fiecare zi ne straduim să inţelegem mai bine şi să răspundem provocărilor
reale cu care se confruntă cei care cresc şi îngrijesc animale, într-un mod pe care aceştia îl consideră cu adevărat relevant.
Zoetis (zô-EH-tis), denumirea noastră, îşi are rădacina în zo-, des întâlnit în cuvinte precum zoo și zoologie. Derivă din zoetic, în traducere “care aparţine vieţii”. Subliniază
dedicarea noastră în susţinerea medicilor veterinari şi a fermierilor din întreaga lume care cresc şi îngrijesc animalele de care depindem cu toţii.

ANTIBIOTICE
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AUROFAC® 100 Granular • LINCO-SPECTIN® 100 • LINCO-SPECTIN® Soluţie
Sterilă • TERRAMYCIN® LA

ANTIBIOTICE

Pui de găină

Pui de curcă

Pui de raţă

AUROFAC® 100 Granular, premix și furaje medicamentate
Substanţa activă

Clorhidrat de clortetraciclină 100 mg/g
Excipienţi:
Carboximetilceluloză sodică 20 mg/g
Sulfat de Calciu (dihidrat) q.s.ad. 1000mg

Indicaţii

Ca un ajutor în tratamentul și controlul infecţiilor respiratorii și sistemice la puii de găină, curcă și raţă asociate cu organisme sensibile la clortetraciclină.

Timp de așteptare

Animalele destinate pentru consum uman nu vor fi sacrificate pe durata tratamentului.
esuturi comestibile:
Pui de găină pentru sacrificare - 3 zile
Curci - 3 zile
Raţe - 3 zile

Posologie

În condiţii normale de consum se amestecă 3 kg de Aurofac 100 Granular pe tona de furaj finit pentru a avea o concentraţie de 300ppm clortetraciclină.
Această doză se va furniza speciilor ţintă:
Păsări (pui de găină, curcă, raţă)

20-30 mg/kg greutate vie

Administrare

Furajul medicamentat va fi administrat în ţarcul (ţarcurile) sau grupul (grupurile) de găini, curci sau raţe.
Tratamentul trebuie continuat pe o perioadă de 5 până la 15 zile.
În timpul perioadei de tratament, va fi administrat numai furaj medicamentat cu Aurofac 100 Granular.

Contraindicaţii

Nu se utilizează în caz de sensibilitate la tetraciclină.
Nu este permisă în utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman.

Precauţii speciale

Pentru utilizarea la animale
Aurofac 100 Granular are o toxicitate redusă, iar efecte nedorite sunt rar întâlnite.
Dacă se suspicionează apariţia de reacţii adverse, tratamentul trebuie întrerupt imediat.
Rezistenţa la tetraciclină a germenilor patogeni prezenţi în intestin este posibilă.
Dacă se suspectează apariţia rezistenţei se recomandă efectuarea unei antibiograme.
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ANTIBIOTICE

Pui de găină

Pui de curcă

Pui de raţă

AUROFAC® 100 Granular, premix și furaje medicamentate
Pentru operator
Evitaţi formarea de praf în timpul manipulării. Evitaţi expunerea, utilizaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuși și ochelari de protecţie. Persoanele hipersensibile la
tetracicline, copiii și femeile gravide nu trebuie să manipuleze produsul.
Tetraciclinele pot determina afectarea smalţului dentar.
Reacţii adverse

Tetraciclina poate provoca reacţii alergice după administrare și expunere la lumina soarelui.

Particularităţi
imunologice

Proprietăţi farmacodinamice
Produsul medicamentos conţine clortetraciclină, un antibiotic cu spectru larg din grupul tetraciclinelor cu o activitate bacteriostatică. Este activ împotriva unui număr mare de bacterii
Gram pozitive și Gram negative printre care se numără:
Gram pozitivi
Bacillus
Clostridium spp.
Corynebacterium spp.
Staphylococcus spp.-prezintă sensibilitate
Streptococcus spp.-prezintă sensibilitate

Gram negativi
Escherichia coli
Actinobacillus
Haemophillus spp.
Pasteurella spp.
Salmonella spp.
Bordetella
Klebsiella spp.

Forma de
prezentare

Pungi de polietilenă 25kg

Depozitare
i valabilitate

A se păstra separat de alte produse care intră în hrana animalelor.
A se păstra bine închis după utilizare, într-un loc fară umiditate, la temperatura camerei.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare este de 36 de luni în ambalajul original și nedeschis.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar este de 14 zile.
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Pui de găină

Curcani

pulbere solubilă
Substanţe active

iecar
Spectinomicină (ca spectinomicină sulfat)
Lincomicină (ca lincomicină hidroclorhidrică) 33,3g
cipienţi:
enzoat de sodiu
Lactoză monohidrat

orma

ă

aţii

În terapia antimicrobiană sau antimicoplasmică împotriva microorganismelor sensibile la acţiunea produsului.
Pentru prevenirea și tratamentul bolii respiratorii cronic
te cu micoplasmoză și infecţii coliforme la broilerii susceptibili la acţiunea acestei combinaţii de antibiotice.

Supradozare
eptare

Posologie

Pulbere de culoare albă, solubilă, pentru prepararea de soluţii pentru administrare orală.

Antibioticul are o marjă de siguranţă foarte mare. Tratamentul este simptomatic.
Carne și organe
-puii de găină și curcanii destinaţi consumului uman pot fi sacrificaţi numai după o perioadă de 5 zile de la ultimul tratament.
-nu se vor administra la păsările ce produc ouă destinate consumului uman.
Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă este formulat pentru administrarea ca sursă unică zilnică în apa de băut până când este consumată, urmată de administrarea de apă
nemedicamentată pentru tot restul zilei. O soluţie proaspătă trebuie preparată zilnic.
Prevenţia BRC
Se va administra 150mg de substanţă activă (50mg lincomicină și 100mg spectinomicină
g greutate corporală și pe zi în primele 3-5 zile de viaţă.
Se va administra 50mg de substanţă activă g greutate corporală și pe zi timp de 1-2 zile în timpul celei de-a 4-a săptămâni de viaţă sau după momentul vaccinării.
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Pui de găină

Curcani

pulbere solubilă
ra
RC
Se va administra 50mg de substanţă activă g greutate corporală și pe zi la primul semn de boală și se va continua administrarea timp de 3-7 zile.
Cantitatea totală de substanţă necesară pentru fiecare zi, în grame, este egală cu greutatea păsărilor care urmează să fie tratat
g) înmulţită cu 0,225 (pentru 150mg substanţă
activă) sau cu 0,075 (pentru 50mg substanţă activă). Această cantitate este apoi dizolvată în apa de băut până va fi consumată. După consumul acestei cantităţi, pentru tot restul
zilei se va administra apă nemedicamentată.
aţii de amestec:
Pentru a atinge rata de dozare necesară, se dizolvă conţinutul unui flacon (150mg) de Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă în 200 litri de apă de băut și se dozează după cum
urmează:
abel de dozare: pentru 1000 păsăr
Greutatea medie a păsărilor (g)
40
100
200
500
1000
2000

g)
ă medicamentată necesară
ăsări
ă activă/kg
50mg substanţă activă/kg
4
12
10
30
20
50
150
100
300
200

Precauţii speciale

Când se recomandă un program de tratament cu acest produs trebuie să se ia în considerare și îmbunătăţirea condiţiilor de management.
Nu se utilizează la păsări în perioada de ouat.

Reacţii adverse

Rareori, poate apărea o stare de iritabilitate moderată și o înroșire a pielii.

orma de
prezentare

Flacon de plastic de 150g ş

g
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Pui de găină

Curcani

pulbere solubilă
Depozitare
şi valabilitate

at.
A nu se păstra la temperatură mai mar
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani
Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24h
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Pui de găină

urcani

LINCO-SPECTIN® Soluţie Sterilă
Substanţa activă

Pentru 1 ml:
Lincomicină (sub formă de lincomicină clorhidrat) 50 mg
Spectinomicină (sub formă de spectinomicină sulfat) 100 mg
Excipient(excipienţi):
Alcool benzilic
Hidroxid de sodiu
Acid hidrocloric
Apă pentru injecție

Indicaţii

LincoSpectin Soluţie Sterilă este indicat pentru tratamentul infecţiilor produse de organisme sensibile la acţiunea lincomicinei şi/sau spectinomicinei, incluzând:
Actinobacillus spp.
Pasteurella spp.
Brahyspira hyodysenteriae
Escherichia coli.
Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Bacteroides spp.
Clostridium spp.
Fusobacterium spp.
Actinomyces spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Mycoplasma spp.
Pui de găină și curcani: Pentru tratamentul bolilor respiratorii, aerosaculitelor, holerei, stafilocociei, sinuzitei şi corizei

Contraindicații

Nu se va administra la animalele care anterior au prezentat hipersensibilitate faţă de substanţele active. Nu se va administra la găinile ce produc ouă destinate consumului uman.
Nu se va administra la animale care produc lapte pentru consumul uman. Nu se va administra la gainile ce produc oua pentru consumul uman.

Atenționări speciale

Nu există.
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Pui de găină

urcani

LINCO-SPECTIN® Soluţie Sterilă
Reacții adverse

Uneori poate apărea o senzaţie de disconfort după injectare. În cazul administrării la suine a unor doze mai mari decât cele recomandate, produsul poate determina apariţia unei
diarei tranzitorii. Un alt efect observat ocazional la porc, ce poate să apară chiar în urma utilizării dozei prescrise, este pierderea apetitului.

Utilizare în perioada
de ouat

Nu se va administra la găinile ce produc ouă destinate consumului uman.

Interacțiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

Nu sunt.

Posologie

Sub formă de injecţii intramusculare sau subcutanate.
Pui de găină şi curcani: 0,1ml/0,5 kg g.c./zi, pe cale subcutanată, timp de 3 zile sau o singură administrare urmată de administrarea în apa de băut de 0,5g LincoSpectin pe litru timp
de 3 până la 5 zile.

Timp de așteptare

15 zile după ultimul tratament.
Nu se va administra la găinile ce produc ouă pentru consumul uman.

Incompatibilități

A nu se dilua sau amesteca cu alte produse.

Depozitare și
valabilitate

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal asa cum e ambalat pentru vânzare: 30 luni
Dupa desigilare folosiţi produsul în circa 28 de zile.
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Broileri

Curcani

TERRAMYCIN LA, soluţie injectabilă
Substanţa activă

Fiecare ml de Terramycin LA conţine:
Oxitetraciclină 200 mg/ml
(echivalent cu 217,4 mg/ml oxitetraciclină dihidrat)
Excipient(excipienţi):
Formaldehidă sulfoxilat dihidrat de sodiu 2,20 mg/ml

Indicaţii

Pentru tratamentul şi prevenţia afecţiunilor determinate de germeni sensibili la acţiunea oxitetraciclinei, cum ar fi: holera aviară sau sindromul respirator cronic complicat
(Mycoplasma gallisepticum și Escherichia coli).

Contraindicaţii

Nu se va administra în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare din excipienţi.
Nu se va utiliza la câine, pisică şi cal.

Precauţii speciale

Pentru utilizarea la animale
Se recomandă a nu se inocula mai mult de 20 ml produs într-un singur punct la bovine,10 ml la suine şi 5 ml la ovine şi cerbi roşii.
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local pe
informații epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor țintă.
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potențialului de
rezistență încrucişată.
Vaccinarea concomitentă nu este recomandată datorită posibilei activităţi imunosupresive a tetraciclinelor.
Pentru operator
Spălaţi mâinile după folosire.
În caz de autoinjectare solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

Reacţii adverse

La locul de injectare pot apărea reacţii locale.
Utilizarea oxitetraciclinei în perioada de formare a dinţilor sau în perioada finală a gestaţiei poate determina decolorarea dinţilor.
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Broileri

Curcani

TERRAMYCIN LA, soluţie injectabilă
Utilizare în perioada
de ouat

Utilizarea oxitetraciclinei în perioada de formare a dinţilor sau în perioada finală a gestaţiei poate determina decolorarea dinţilor.

Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

A nu se combina cu produse antimicrobiene bactericide sau cu fluide de infuzie.
Vaccinarea concomitentă nu este recomandată datorită posibilei activităţi imunosupresive a tetraciclinelor.

Posologie

Subcutanat
Doza pentru păsări (broileri şi curcani) şi iepuri este de 2.5 mg s.a. pe 10 kg g.c. (0,25 ml produs/1 kg g.c.) administrată subcutanat într-un singur punct.
Pentru a asigura o dozare corectă, se va determina corect greutatea animalelor pentru a evita subdozarea sau supradozarea.

Supradozare

Oxitetraciclina are o arie largă de siguranţă la speciile ţintă şi supradozarea este improbabil să producă simptome toxice.

Timp de aşteptare

Nu se va administra la păsările ce produc ouă destinate consumului uman.

Incompatibilităţi

Nu se cunosc.

Depozitare şi
valabilitate

Se va depozita la temperaturi sub 25˚C.
Perioada de valabilate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 24 de luni.
Perioada de valabilitate după deschiderea ambalajului primar: 28 zile.
Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse.
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
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VACCINURI

POULVAC® Bursa Plus • POULVAC® E.coli • POULVAC® IB Primer • POULVAC® IB QX • POULVAC®19IB H120 • POULVAC® IBMM+ARK •POULVAC® AE • POULVAC® NDW

Pui de găină

ă
ei Infecţioase, tulpina V877:102.2-103.4

Compoziţie

V

Indicaţii

Pentru imunizarea activă a puilor de găină cu anticorpi maternali cu nivel ≤500 unităţi ELISA pentru a reduce mortalitatea și leziunile bursei în boala Gumboro.
Durata imunităţii este de 32 de zile.

Timp de așteptare

0 zile

Posologie

Se administrează în apa de băut 1 doză/pui. Puii trebuie să fie în vârstă de 10 zile.
Asiguraţi-vă că toate conductele, ţevile, jgheaburile etc., sunt perfect curate și nu prezintă nicio urmă de dezinfectant, detergent sau săpun, etc.
Înainte de vaccinare se lasă apa să se consume până când nivelele din adăpători sunt la minim. Dacă apa este încă prezentă, goliţi liniile de apă înainte de administrarea vaccinului.
Administraţi vaccinul până la 3h asigurându-vă că toate păsările consumă apă în acest timp. Comportamentul păsărilor privind băutul variază. Ar putea fi necesară întreruperea apei
înainte de vaccinare pentru a fi siguri că păsările vor bea apa în timpul vaccinării. Scopul este acela de a oferi fiecărei păsări o doză de vaccin.
Apa folosită la administrarea vaccinului viu nu trebuie să fie clorinată și să conţină cât mai puţini ioni metalici pe cât posibil. Aceasta se poate întâmpla dacă apa va sta 12h în adăpători
sau dacă se folosește apă deionizată.
Adaosul de lapte praf (conţinut scăzut în grăsime, lapte praf degresat <1% grăsime, 2-4 grame/litru) sau lapte smântânit (1litru/40 litri apă) este recomandat pentru creșterea
stabilităţii virusului când altfel nu este posibil.
Deschideţi flaconul cu vaccin sub apă până se dizolvă complet.
Dizolvarea conţinutului flaconului se va face într-un container de 1 litru și se amestecă bine într-un container de 10 litri înainte de administrare.
Vaccinul trebuie agitat bine înainte de fiecare etapă.

ză

za infectantă pe ou

Conţin
onului se diz
:
1000 de doze la 1 litru de apă pentru 1000 de pui în vârstă de 10 zile.
Exemplu: 10 litri de apă la 1000 de pui în vârstă de 10 zile.
Nu utilizaţi flaconul la mai mult de 1 sistem de băut deoarece acest lucru duce la erori de omogenizare.
Administraţi vaccinul dizolvat păsărilor imediat după diluţie.
Proprietăţi farmacologice
Pentru stimularea imunităţii împotriva Virusului Burșitei Infecţioase (Boala Gumboro).
Tulpina vaccinală V877 este clasificată ca o tulpină vaccinală IBDV Intermediar Plus.
Scorul leziunilor induse de vaccinul cu tulpina V877 este de aproape 2,7 la nivelul bursei lui Fabricius, observate la 28 zile după administrare a maxim 50 doze pentru puii de 10 zile.
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Pui de găină

ă
Rec
Pentru a determina vârsta optimă pentru vaccinare recomandăm a se face testul ELISA.
Contraindicaţii

A nu se vaccina păsările bolnave.
A nu se folosi la efectivele infectate ce manifestă semne clinice.
A nu se folosi la păsările ouătoare sau reproducătoare.

Precauţii speciale

Pentru operator
Spălaţi mâinile și dezinfectaţi instrumentele după vaccinare.
NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

Reacţii adverse

Ca o consecinţă a vaccinării cu Poulvac Bursa Plus se poate induce imunodepresie.

Forma de
prezentare

Flacoane: 1 x 2000 doze
1 x 5000 doze

Depozitare
i valabilitate

A se depozita și transporta la temperatura de refrigerare (2˚C - 8˚C), ferit de lumină.
A nu se congela.
După reconstituire conform indicaţiilor - a se folosi în 4h.
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Pui de găină

POULVAC® IB PRIMER, liofilizat pentru administrare prin pulverizare, picături oculare
sau prin intermediul apei de băut, consecutiv reconstituirii în apă pentru puii de găină
Substanţa activă
		

Virus viu atenuat al Bronşitei Infecţioase Aviare, tulpina H120: 103.0 – 105,4 EID50
Virus viu atenuat al Bronşitei Infecţioase Aviare, tulpina Clona D274: 103.0 – 105,4 EID50

Forma farmaceutică Liofilizat de culoare alb-î0nchis spre crem.
		
După reconstituire, suspensie transparentă spre alb opac (în funcţie de volumul de diluant folosit).
Indicaţii
		
		

Pentru imunizarea activă împotriva Bronşitei Infecţioase.
Instalarea imunităţii: 27 zile după vaccinare
Durata imunităţii: 16 săptămâni

Contraindicaţii

Nu vaccinaţi animalele bolnave.

Atenţionări speciale Nu există.
Precauţii speciale
		

Pentru utilizarea la animale
Tulpina vaccinală se poate răspândi la puii de găină nevaccinaţi. Testele de siguranţă şi de revenire la virulenţă au demonstrat că tulpina vaccinală este sigură pentru puii de găină. Este
recomandat să se vaccineze toate păsările din locaţie în acelaşi timp.

		

Trebuie evitată expunerea vaccinului la căldură şi/ sau lumină solară directă.

		
		

Pentru operator
În timpul vaccinării conform metodei de administrare prin pulverizare, utilizatorul trebuie să îşi protejeze cel puţin ochii cu ochelari de protecţie şi nasul şi gura cu o mască împotriva
prafului. O cască cu o circulaţie filtrată a aerului poate fi folosită în schimb.

Reacţii adverse

Pot fi observate simptome respiratorii tranzitorii.

Utilizare în perioada Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata perioadei de ouat.
de ouat
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Pui de găină

POULVAC® IB PRIMER, liofilizat pentru administrare prin pulverizare, picături oculare sau
prin intermediul apei de băut, consecutiv reconstituirii în apă pentru puii de găină
Interacţiuni cu alte Nu există informaţii disponibile referitoare la siguranţa şi eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după
produse medicinale oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz.
veterinare
Posologie

Se administrează o doză de vaccin per pasăre, prin pulverizare, prin picături oculare sau în apa de băut. Cantitatea de apă ce va fi folosită depinde de metoda de administrare:
Pentru administrarea prin pulverizare: 0,15 până la 0,5 litri pentru 1000 de păsări, în funcţie de dispozitivul de pulverizare şi de acomodarea păsărilor.
Dispozitivul de pulverizare folosit trebuie setat la o dimensiune a picăturii de 0,12 până la 0,15 mm în diametru. Distanţa de la capul pulverizatorului la pasăre trebuie să fie de aproximativ 50 cm.
Pentru administrare prin picături oculare: 50 ml pentru 1000 de păsări.
O picătură (0,05 ml) de soluție vaccinală este administrată la nivelul unui ochi. Pentru aceasta, capul animalului trebuie fixat pentru a nu permite picăturii să se scurgă. 1000 doze de
vaccin sunt dizolvate în 50 ml apă.
Pentru administrarea în apa de băut: În funcţie de vârsta păsărilor: Cantitatea de apă în litri pentru 1000 de pui de găină trebuie ajustată în concordanţă cu vârsta în zile a puilor de
găină (până la un maximum de 40 de litri).
Apă ce conţine un nivel ridicat de clor sau ioni de metal nu trebuie folosită, iar conductele şi ţevile trebuie să fie perfect curate şi libere de urme de dezinfectante şi detergenţi. Se
recomandă adăugarea de proteine protectoare sub forma pulberii de lapte smântânit (2 g pe litru de apă) sau lapte smântânit (1 litru pe 50 litri de apă) în apă.
Păsările trebuie private de apă cu 2 ore înainte de vaccinare. Pentru vaccinare, folosiţi tot atâţia litri de apă ca vârsta păsărilor în zile, pentru 1000 de păsări, până la un maximum de 40
de litri, aşa cum este indicat mai sus.
Pregătiţi cantitatea de vaccin ce va fi folosită în decurs de 2 ore. Îndepărtaţi capsa de aluminiu şi dopul flaconului de vaccin şi suspendaţi vaccinul în cantitatea corespunzătoare de apă
şi amestecaţi cu grijă. Trebuie avută grijă în a se elibera complet ampula şi a se administra vaccinul imediat. Asiguraţi-vă că păsările nu au acces la apă netratată până când apa tratată
nu a fost consumată.
Schema de vaccinare:
Broileri: vaccinare în prima zi de viaţă.
Alte păsări: vaccinare în prima zi de viaţă sau în cursul săptămânii a 3-a sau a 4-a de viaţă pentru protecţia imediată a tineretului aviar, urmată de vaccinarea cu un vaccin inactivat.
Vârsta minimă: o zi.
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Pui de găină

POULVAC® IB PRIMER, liofilizat pentru administrare prin pulverizare, picături oculare sau
prin intermediul apei de băut, consecutiv reconstituirii în apă pentru puii de găină
Supradozare

O supradoză nu afectează reacţia normală la vaccinare (simptome respiratorii tranzitorii, uşoare).

Timp de aşteptare

0 zile.

Proprietăţi
farmacologice
imunologice

Vaccinul conferă imunizare activă împotriva bronşitei infecţioase.
Codul veterinar ATC: QI01AD07

Incompatibilităţi

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar.

Forme de prezentare Vaccinul este furnizat în flacoane de sticlă de tip I conform cu Farmacopeea Europeană.
Vaccinul este furnizat în cantităţi de 1000, 2500 şi 5000 doze (volum de 4 ml).
Flacoanele sunt închise cu un dop de cauciuc butilic şi o capsă de aluminiu.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Depozitare și
valabilitate

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare (2 °C - 8 °C).
A se proteja de lumină.
A nu se congela.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni
Perioada de valabilitate după reconstituire conform indicaţiilor: 2 ore.
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Pui de găină

POULVAC® IB H120, liofilizat pentru suspensie
Substanța activă

Virus viu, atenuat al Bronşitei Infecţioase Aviare, tulpina H120: 103,0 – 104,9 EID50

Forma farmaceutică Liofilizat pentru suspensie
Indicații

Pentru imunizarea activă a puilor de găină pentru a reduce efectul nefavorabil al activităţii ciliare ce rezultă din infecţia cu virusul bronşitei infecţioase aviare, tulpinile Massachusetts,
datorită dezvoltării semnelor clinice respiratorii.
Instalarea imunităţii: 25 zile
Durata imunităţii: 16 săptămâni

Contraindicaţii

Nu vaccinaţi animalele bolnave.

Atenţionări speciale Anticorpii derivaţi maternal pot interfera cu dezvoltarea imunităţii active. Acolo unde o infecţie recentă din teren sau vaccinarea grupurilor de părinţi să fi stimulat un titru înalt de
anticorpi şi în consecinţă, un nivel înalt de anticorpi derivaţi maternal, sincronizarea programului de vaccinare trebuie plănuită în concordanţă.
Precauţii speciale

Pentru utilizarea la animale
Trebuie avută grijă în plănuirea şi implementarea programelor de vaccinare întrucât virusul vaccinal se poate răspândi de la puii vaccinaţi la cei nevaccinaţi. În consecinţă se recomandă
ca toţi puii dintr-un amplasament să fie vaccinaţi cu acest produs.
Pentru operator
Dacă vaccinul este administrat prin pulverizare, ochii trebuie protejaţi cu ochelari de protecţie iar nasul şi gura cu o mască împotriva prafului. O cască cu circulaţie filtrată a aerului poate
fi folosită în locul ochelarilor de protecţie şi a măştii.

Reacţii adverse

Poate fi observată o reacţie vaccinală uşoară foarte rar (la mai puţin de 1 animal din 10000) sub formă de simptome respiratorii tranzitorii, uşoare.

Utilizarea în
perioada de ouat

Poate fi folosit înainte de perioada de ouat la puii destinaţi pentru reproducţie.
Nu se utilizează la păsări în perioada de ouat sau cu cel puţin 4 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat.
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Pui de găină

POULVAC® IB H120, liofilizat pentru suspensie
Interacţiuni cu alte Nu există informaţii disponibile referitoare la siguranţa şi eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu orice alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după
produse medicinale oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz
veterinare
Posologie

Programul de vaccinare:
Se administrează o doză de vaccin pe pasăre prin picături oculare, în apa de băut sau prin pulverizare. Cantitatea de apă ce va fi folosită depinde de metoda de administrare. Nu folosiţi
niciodată mai puţin de o doză per pui.
Picături oculare:
Pentru puii de găină la vârsta de o zi. Reconstituiţi vaccinul prin dizolvare în apă deionizată pentru picături oculare în proporţie de 30 - 50 ml pentru 1000 de doze. Apa deionizată trebuie să
fie la temperatura camerei când este folosită. O picatură este egală cu o doză de vaccin (0,03 – 0,05 ml în funcţie de volumul reconstituit). Administraţi prin picurător o picătură de soluţie
vaccinală fiecărui pui, într-un singur ochi. Ţineţi puiul în aşa fel încât un ochi să fie orientat în sus şi permiteţi unei picături de vaccin să cadă în ochi. Puii trebuie să înghită în timpul vaccinării.
Apa de băut:
Întrerupeţi consumul de apă medicamentată cu 24 de ore înainte de vaccinare. Apa ce conţine un nivel ridicat de clor liber nu trebuie folosită. O indicaţie generală este aceea că, dacă clorul
poate fi detectat în apă prin miros sau gust, poate să inactiveze virusul viu. Dacă există acest lucru, o jumătate de litru de lapte smântânit trebuie amestecat temeinic cu fiecare 20 de litri de
apă sau se adaugă pudră de lapte smântânit în proporţie de două grame la un litru de apă, înainte de a adăuga vaccinul.
Doar ustensile perfect curate şi fără rugină şi adăpători (preferabil din plastic) libere de orice urmă de dezinfectanţi, detergenţi, săpun etc. trebuie folosite. Asiguraţi-vă că există suficient
spaţiu de băut pentru a permite tuturor puilor accesul imediat la vaccin. Apa netratată nu trebuie să fie disponibilă până când apa tratată nu a fost consumată.
Reţineţi consumul de apă pentru 2 ore înainte de vaccinare pentru a stimula senzaţia de sete. Îndepărtaţi capsa de aluminiu a flaconului de vaccin. Pentru a dizolva peleta de vaccin, dopul de
cauciuc trebuie îndepărtat în timp ce flaconul este introdus într-o cană gradată de plastic ce conţine 1 litru de apă rece, curată. Umpleţi pe jumătate flaconul cu apă, înlocuiţi dopul şi agitaţi
pentru a dizolva orice parte rămasă din vaccin.
Concentratul de vaccin trebuie adăugat, ulterior, în apa de băut şi amestecat temeinic cu apa pentru a fi suficientă pentru aproximativ 2 ore.
Cerinţele aproximative referitoare la apa de băut necesară pentru vaccinare, pot fi calculate, în conformitate cu vârsta puilor. Folosiţi tot atâţia litri de apă câte zile de viaţă au puii, pe 1000 de
pui, până la un maximum 40 de litri de apă / 1000 de pui de găină.
Distribuiţi în mod egal vaccinul diluat în adăpători. Nu expuneţi vaccinul preparat pentru băut la lumină solară.
Reveniţi la consumul obişnuit de apă doar după ce apa cu vaccin a fost consumată. Soluţia vaccinală este divizată cel mai bine atunci când adăpătorile sunt alimentate de cel puţin două ori
cu vaccin, pentru a asigura un aport la o scară mai largă.
Dacă adăpătorile cu picurător sunt folosite, asiguraţi-vă că rezervoarele de bază sunt reumplute în mod continuu cu apă ce conţine vaccin.
Vaccinul poate fi folosit în dispozitive automate de adăpare. Cu toate acestea, aprovizionarea principală trebuie pornită numai după ce întreaga cantitate de apă vaccinală a fost consumată.
NB: Verificaţi ca păsările să nu fie lăsate niciodată fără apă după tratamentul cu vaccin.
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Pui de găină

POULVAC® IB H120, liofilizat pentru suspensie
Vaccinarea prin pulverizare cu picături mari:
Această metodă poate fi folosită în incubatoare sau în fermă.
Produsul poate fi administrat cu mai multe tipuri de pulverizatoare.
Dacă este folosit pulverizatorul Falcon 5S (capacitate de 5 litri), înlocuiţi duza standard a acestui pulverizator cu un model cu un vârf de aerisire plat - vârf Lurmark – cod de culoare roz –
număr de referinţă 01F80. Pentru această duză un adaptor de plastic negru în formă de lance va fi de asemenea necesar. Pulverizatorul Cooper Pegler Knapsack, model CP3, este deja echipat
cu adaptorul de plastic în formă de lance, dar duza Lurmark cu vârf de aerisire plat trebuie adaptată. Echipamentul trebuie să asigure o mărime a picăturii de 0,12 – 0,15 mm diametru.
Pompaţi pulverizatorul până la 2 atmosfere şi nu permiteţi presiunii să scadă sub 1 atmosferă, atunci când trebuie reîncărcat la două atmosfere.
Vaccinul trebuie dizolvat aşa cum este descris la administrarea în apa de băut. Concentratul de vaccin trebuie apoi adăugat în apa din rezervorul pulverizatorului şi amestecat temeinic. Folosiţi
0,15 – 0,5 litri de apă la 1000 pui în funcţie de dispozitivul de pulverizare folosit. Pulverizaţi mai întâi părţile laterale ale boxei de la o înălţime de 30 – 50 cm (12-18 inchi). Asiguraţi-vă că
nu există scurgeri de apă, rotind capătul pulverizatorului pentru a pulveriza în cutie la fiecare răsucire. Operatorul poate avea nevoie să stea pe o cutie pentru a pulveriza două boxe la unghiul
corespunzător. Ţineţi puii în boxe pentru aproximativ 30-45 de minute după vaccinare.
Asiguraţi-vă că temperatura din aria de păstrare este între 21-27˚C (70-80˚F) şi fără curenţi de aer, pentru a evita răcirea. Puii nu trebuie supraîncălziţi sau ţinuţi în condiţii de frig după
vaccinarea prin pulverizare.
Supradozare

După administrarea unei supradoze, reacţiile nu sunt diferite de cele observate după administrarea unei doze unice.

Timp de aşteptare

Zero zile.

Proprietăţi
imunologice

Stimularea imunităţii active împotriva virusului bronșitei infecţioase, tulpina Massachusetts.
Codul veterinar ATC: QI01AD07.

Incompatibilităţi

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar.

Forme de prezentare Flacon de sticlă hidrolitică de tip I (Ph. Eur.). Dopuri de cauciuc elastomerice butilice de tip I şi capse de aluminiu. Liofilizat. Cutii cu 1 sau 10 flacoane cu 1000, 2500, 5000 sau 10000
doze.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Depozitare și
valabilitate

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare (2 °C - 8 °C).
A se proteja de lumină.
A nu se congela.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani
Perioada de valabilitate după reconstituire conform indicaţiilor: 4 ore.
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VACCINURI
Broileri

POULVAC® IBMM + ARK , pulbere pentru soluţie nebulizare pentru broilerii de găină
Substanţa activă

Virusul Bronşitei Infecţioase aviare ≥ 10 3.3. EID50*
(Tulpina Massachusetts 1263 şi tulpina Arkansas 3168)
*EID: 50% Doza infectantă pe ou embrionat

Indicaţii

Pentru imunizarea activă a puilor de găină pentru reducerea severităţii infecţiilor tractului respirator superior cauzate de tulpinele virusului Bronşitei Infecţioase Aviare de tipul Massachusetts
şi 793/B/91.
Instalarea imunităţii se realizează în 3 săptămâni de la vaccinare şi durează şase săptămăni post vaccinare.
Protecţia a fost, de asemenea, demonstrată în prezenţa anticorpilor derivaţi maternali.

Contraindicaţii

Nu se vaccinează păsările bolnave.
Nu revaccinaţi păsările.
Nu se utilizează în perioada de ouat sau la păsări destinate pentru ouat sau pentru reproducţie.
Vaccinarea prin pulverizare nu trebuie folosită dacă o infecţie intercurentă este suspectată.

Atenţionări speciale Tulpinile Massachusetts şi Arkansas ale Virusului Bronşitei Infecţioase se pot răspândi la păsările care se află în contact cu cele vaccinate. Durata de răspândire a virusului vaccinal este de până
la 30 de zile după vaccinare.
Este recomandat ca toţi puii de găină dintr-o locaţie să fie vaccinaţi cu acest produs.
Nu folosiţi în locaţii mixte de broileri şi pui de reproducţie.
Precauţii speciale

Pentru utilizarea la animale
Nu vaccinaţi păsări bolnave.
Produsul trebuie folosit numai acolo unde a fost stabilit că serotipurile 793/B/91 – like ale Bronşitei Infecţioase sunt relevente epidemiologic în zonă.
Trebuie avută grijă pentru a evita răspândirea virusului vaccinal de la păsările vaccinate la fazani.
Pentru operator
Pentru siguranţa ochilor, nasului şi gurii, folosirea ochelarilor de protecţie şi a unei măşti împotriva prafului este recomandată. O cască cu circulaţie filtrată a aerului poate fi folosită în locul
ochelarilor şi a măştii.
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VACCINURI
Broileri

POULVAC® IBMM + ARK , pulbere pentru soluţie nebulizare pentru broilerii de găină
Reacţii adverse

O uşoară reacţie respiratorie, ce include gâfâieli, piuit, raluri poate fi observată la o rată de aproximativ 10% din păsările vaccinate pentru aproximativ trei zile.

Utilizarea în
perioada de ouat

Nu se utilizează la păsări destinate ouatului sau reproducţiei.

Interacţiuni cu alte Nu există informaţii disponibile referitoare la siguranţa şi eficacitatea acestui vaccin când este folosit cu orice alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau
produse medicinale după oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz.
veterinare
Posologie

Vaccinare prin pulverizare cu particule grosiere de la vârsta de o zi.
Pulverizare cu particule grosiere:
Acest vaccin a fost folosit în majoritatea tipurilor de echipament de pulverizare manual (de exemplu: ASL Polyspray 2), pulverizatoare cu raniţă/tip rucsac (de exemplu Birchmeyer cu
un cap de pulverizare de 0.55 sau 1.6 mm, Gloria cu un cap de pulverizare de 1.0 mm) sau echipament automat de pulverizare (de exemplu Bimex). Aparatul trebuie setat să furnizeze
o pulverizare grosieră (mărimea picăturii de 80 – 160 microni), permiţând o doză de 0,5 ml pe pasăre.
Vaccinul trebuie reconstituit cu apă de bună calitate la temperatura camerei, de exemplu: apă deionizată sau apă potabilă de bună calitate.
Vaccinul trebuie dizolvat după cum urmează:
Îndepărtaţi capsa de aluminiu de pe flaconul de vaccin. Pentru a dizolva peleta de vaccin, dopul de cauciuc trebuie ulterior îndepărtat în timp de flaconul este imersat într-o cană
gradată de plastic ce conţine 0,5 litri de apă proaspată şi uşor rece.
Umpleţi pe jumătate flaconul cu apă, înlocuiţi dopul şi agitaţi orice parte rămasă a vaccinului.
Concentratul de vaccin trebuie adăugat apoi în apa din cană, amestecat bine şi transferat în rezervorul de pulverizare şi amestecat riguros. Pentru flaconul de 1 000 de doze o cantitate
totală de 0,5 litri de apă trebuie folosită. Pentru flaconul de 5 000 de doze o cantitate totală de 2,5 litri este necesară, iar pentru flaconul de 10 000 de doze o cantitate totală de 5 litri
trebuie folosită.
Puii trebuie să fie pulverizaţi în boxele de pui sau în cercuri de carton în casă pentru a evita pierderea virusului vaccinal.
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VACCINURI
Broileri

POULVAC® IBMM + ARK , pulbere pentru soluţie nebulizare pentru broilerii de găină
Supradozare

O uşoară reacţie respiratorie, ce include gâfâieli, piuit, raluri pot fi observate la o rată de aproximativ 10% din păsările vaccinate pentru aproximativ trei zile.

Timp de aşteptare

Zero zile.

Incompatibilităţi

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal.

Depozitare şi
valabilitate

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare (2 °C - 8 °C)
A se proteja de lumină.
A nu se congela.

Forme de
prezentare

Flacoane hidrolitice de tip I cu un dop de cauciuc butilic şi o capsă de aluminiu.
Conţinut:
Flacon de sticlă de 6 ml ce conţine 1000 doze (pachet de 10 flacoane).
Flacon de sticlă de 10 ml ce conţine 5000 doze (pachet de 10 flacoane).
Flacon de sticlă de 20 ml ce conţine 10000 doze (pachet de 10 flacoane).
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse
Distrugerea deşeurilor prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat autorizat pentru utilizare de către autorităţile competente.
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VACCINURI
Găini ouătoare

Reproducţie

POULVAC® AE , liofilizat pentru suspensie în apa de băut
Substanţa activă

Virusul encefalomielitei aviare, tulpina Calnek, sub-tulpina AE-67: 10 3.1 EID50 până la 10 5.5 EID50 / doză

Indicaţii

Pentru imunizarea activa a viitoarelor găini ouătoare si de reproducţie, în vederea asigurarii unei imunităţi pasive a progenilor, pentru a preveni transmiterea verticală a virusului encefalomielitei infecţioase aviare. Dezvoltarea imunităţii împotriva virusului encefalomielitei infecţioase aviare se produce în 2 săptămâni după vaccinare. A fost demonstrat că, găinile de
reproducţie vaccinate sunt capabile să confere progenilor imunitate pasivă până la 12 luni post-vaccinare, respectiv la sfârşitul perioadei de ouat.

Contraindicaţii

Nu vaccinaţi păsările bolnave, slăbite sau stresate.
Nu vaccinaţi păsările cu vârste mai mici de 10 săptămâni.

Atenţionări speciale În scopul de a preveni răspândirea virusului de la efectivele vaccinate la cele nevaccinate, toate păsările nevaccinate existente în fermă trebuie vaccinate în acelaşi timp.
Precauţii speciale

Pentru utilizarea la animale
Păsările vaccinate nu trebuie să vină în contact cu cele nevaccinate timp de 42 de zile după vaccinare.
Pentru operator
Nu sunt.

Reacţii adverse

Nu sunt.

Utilizare în perioada A nu se utiliza la păsările ouătoare sau cu 4 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat.
de ouat
Interacţiuni cu alte Nu sunt informaţii disponibile privind siguranţa şi eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu oricare alt produs medicinal veterinar. Decizia de utiliza acest vaccin înainte sau după orice alt
produse medicinale produs medicinal veterinar, trebuie luată de la caz la caz.
veterinare
Posologie

Programul de vaccinare
Vaccinul trebuie administrat în apa de băut. Păsările nu trebuiesc vaccinate înainte de vârsta de 10 săptămâni sau mai târziu de 4 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat.
Folosiţi echipamente curate pentru vaccinare.
Întrerupeţi administrarea oricăror medicamente sau agenţi de dezinfecţie în apa de băut cu cel puţin 24 de ore înaintea administrării vaccinului şi nu reluaţi folosirea pentru 24 de ore
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VACCINURI
Găini ouătoare

Reproducţie

POULVAC® AE , liofilizat pentru suspensie în apa de băut
după consumul apei în care s-a reconstituit vaccinul.
Apa folosită pentru administrarea vaccinului nu trebuie sa conţină clor. Furnizaţi suficiente adăpători astfel încât cel puţin 2-3 păsări să poată bea în acelaşi timp. Trebuie folosite adăpători
curate cu apă neclorinată. Nu folosiţi dezinfectant. Lăsaţi adăpătorile uscate.
Închideţi adăpătorile automate. Adăpătorile obişnuite trebuie să conţină numai apă cu vaccin. Apa cu vaccin nu trebuie să treacă prin tancurile în care se administrează medicamentele.
Pentru a stimula setea, îndepărtaţi apa cu 2 ore înainte de vaccinarea pasărilor.
Îndepărtaţi capsa de aluminiu a flaconului de vaccin. Îndepărtaţi dopul de cauciuc și umpleţi jumătate de fiolă cu apă rece, curată și fără clor. Puneţi la loc dopul de cauciuc şi agitaţi fiola
până ce se solubilizează vaccinul.
Utilizaţi recipiente curate, umpleţi aproximativ două-trei cu apă rece, curată şi fără clor. În aceasta, puteţi adăuga lapte praf. Folosiţi 4 g lapte praf degresat pentru 1 litru de apă. Agitaţi
laptele praf degresat până la dizolvare. Laptele praf degresat trebuie adăugat şi dizolvat primul. Apoi adăugaţi vaccinul rehidratat 1 fiolă pentru 1000 pasări, care trebuie vaccinate. Agitaţi
din nou.
Apoi adăugaţi amestecul în volumul final de apă de băut, proporţia fiind 1000 doze de vaccin pentru 15 litri apă de băut. Niciodată nu daţi mai puţin de o doză de vaccin pe pasăre.
Distribuiţi apoi volumul final de apă vaccinală în adăpătorile curate. Nu expuneţi adăpătorile direct la lumina solară. Reluaţi administrarea regulată a apei de băut numai după ce toată
apa vaccinală a fost consumată (consumul trebuie să se realizeze în 1 oră).
Supradozare

Administrarea unei doze de 10 ori mai mare nu determină reacţii adverse.

Timp de aşteptare

Zero zile.

Incompatibilităţi

Nu amestecaţi cu niciun alt produs medicinal veterinar.

Depozitare şi
valabilitate

Depozitarea şi transportul se fac la temperaturi de refrigerare 2ºC până la 8ºC.
Ferit de lumină.
Nu congelaţi.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar în ambalajul original pentru vânzare: 18 luni
Perioada de valabilitate după reconstituire conform indicaţiilor: 2 ore

Forme de
prezentare

Flacoane din sticlă borosilicat, de tip I (Ph. Eur. ). Capacitate 6 ml.
Metoda de închidere: dopuri din cauciuc bromobutyl acoperite cu capse de aluminiu.
Dimensiunea ambalajului : 1 x 1000 doze şi 10 x 1000 doze
Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse
Materialele folosite sau neutilizate, se ard sau se imersează într-un dezinfectant aprobat de autoritatea competentă.
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VACCINURI
Broileri Găini ouătoare Reproducție

POULVAC® NDW , liofilizat pentru suspensie
Substanța activă

Ingrediente active per doză :
Virusul viu Newcastle, tulpina Ulster 2C: 105.7 – 106.6 EID50

Indicații

Imunizarea activă a puilor de găină în scopul reducerii mortalității și semnelor clinice cauzate de virusul bolii Newcastle.
Instalarea imunității: 21 zile.
Durata imunităţii: 6 săptămâni

Contraindicații

Nu sunt.

Atenționări speciale Anticorpii derivaţi maternali (MDA) pot interfera cu dezvoltarea răspunsului imunologic. În cazul în care există probabilitatea ca infecția sau vaccinarea recentă a efectivului sa fi stimulat
un titru ridicat de anticorpi și consectutiv un nivel ridicat de MDA, planificarea programului de vaccinare trebuie realizată în consecință.
Precauții speciale

Pentru utilizarea la animale
Acest vaccin virus poate fi răspândit de la puii vaccinați la cei nevaccinați. Infecția păsărilor nevaccinate cu virusul vaccinal de la păsările vaccinate, nu induce niciun semn de boală.
Pentru operator
Virusul bolii de Newcastle, poate cauza conjuctivite la oameni. Când folosiți echipamentul de pulverizare, purtați ochelari și o mască de praf pentru a proteja ochii, nasul și gura. Spălați
și dezinfectați mâinile după utilizare.

Reacții adverse

Nu sunt.

Interacțiuni cu alte Nu există informații disponibile de siguranță și eficacitate ale acestui vaccin în combinație cu oricare alt produs medicinal veterinar. De aceea decizia utilizării acestui vaccin cu oricare alt
produse medicinale produs medicinal veterinar trebuie luată de la caz la caz.
veterinare
Posologie

Vaccinare:
Imunizarea de bază: Cel puțin două vaccinari de o doză per pui, la un interval de 2 până la 4 săptămâni, începând cu prima zi de viaţă, administrate prin pulverizare.
Administrare :
Acest produs poate fi folosit pentru majoritatea tipurilor de echipamente de pulverizare. Echipamentul folosit pentru vaccinarea prin pulverizare trebuie să fie curat, fără rupturi și trebuie
folosit doar în scopul vaccinarii. Cantitatea de apă pentru 1000 de pasari, trebuie să fie adaptată cu echipamentul de pulverizare. Aceasta va varia în funcție de tipul de pulverizare, dar
este sugerat să se utilizeze 0.15 până la 0.5 litri de apă per 1000 de doze (păsări).
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VACCINURI
Broileri Găini ouătoare Reproducție

POULVAC® NDW , liofilizat pentru suspensie
Îndepărtați închizatoarea din aluminiu de pe fiola vaccinului. Pentru a dizolva vaccinul, dopul de cauciuc se îndepartează în timp ce flaconul este cufundat într-o cană de măsurare din
plastic, care conține apă rece curată. Umpleți flaconul jumatate cu apă, înlocuiți capacul și agitați pentru a dizolva vaccinul ramas. Concentratul de vaccin trebuie adăugat în apa din
rezervorul de pulverizare și amestecat bine.
Aerosoli:
Vaccinarea primară în timpul primei săptămâni de viață cu aerosoli având o dimensiune a picăturii mai mare de 100 μm ar trebui să fie utilizate pentru a evita pătrunderea în părțile
inferioare ale tractului respirator.
Distanța de la capul de pulverizare la pasare, trebuie să fie de aproximativ 50 de cm.
Pulverizator fin:
Revaccinarea păsarilor adulte pentru îmbunătăţirea imunităţii, se realizează prin aplicarea vaccinului sub formă de pulverizare fină sau aerosoli cu o mărime mai mică de 100 μm pentru
penetrarea segmentelor inferioare ale tractului respirator. Detalii tehnice suplimentare pot fi obținute direct de la Zoetis. În timpul și după vaccinare, ventilația trebuie inchisă, pentru a
evita turbulențele.
Perioada de
așteptare

0 zile

Incompatibilități

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar.

Depozitare și
valabilitate

A se transporta şi depozita la temperaturi de refrigerare (între +2°C și +8°C)
Feriți de lumină.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal așa cum este ambalat pentru vânzare: 15 luni.
Perioada de valabilitate după diluare sau reconstrucție: 2 ore.

Forme de prezentare Flacon din sticlă hidrolitică de Tip I, cu dop de cauciuc butil și capac din metal.
Cutie cu 10 flacoane care conțin 2000 sau 5000 de doze.
Nu toate formele de prezentare pot fi comercializate.
Precauţii speciale pentru eliminarea produsului medicinal rămas neutilizat sau nefolosit sau deşeuri provenite de la acesta
Eliminati deșeurile prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat autorizat pentru utilizare de către autoritățile competente.
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COCCIDIOSTATATICE
CHIMICE

DECCOX® • ROBENZ® 66G
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COCCIDIOSTATICE CHIMICE

oileri

DECCOX®, aditiv furajer pentru încorporare în furaje pentru animale
Substanţa activă

,

g (broileri)

Ca un ajutor în prevenţia coccidiozei cauzate de Eimeria spp. (broileri)

aţii
eptare
Posologie

Dec

ea interzisă cu 3 zile înainte de abatorizare.
ecare:
A se încorpora în componenţa furajului ca și pre-amestec. A se curăţa foarte bine tot echipamentul de amestecare înainte de a pregăti alte furaje/pre-amestecuri.
Speciile sau categoria animală
roileri

D

t

onă

Decco

20-40 ppm

Atenţionări și contraindicaţii:
Nu este cazul.
ecauţii speciale:
Nu respiraţi pulberea.
Evitaţi contactul cu pielea.
Purtaţi mănuși și haine de protecţie pentru ochi și faţă.
vaţii:
e teste de senzitivitate au demonstrat impactul pozitiv al reducerii leziunilor coccidiozei rezultate ca o îmbunătăţire a rezultatelor performanţelor la păsări.
Perioadele recomandate cu privire la programele complete sau alternative:
- 4, 5 luni într-un program alternativ
- 3 luni când se aplică într-un program complet
orma de
prezentare

Sac de hârtie cu 3 straturi și interior căptușit prin pulverizare cu polietilenă, închidere realizată prin cusătură.
C
g de produs.
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COCCIDIOSTATICE CHIMICE

oileri

DECCOX®, aditiv furajer pentru încorporare în furaje pentru animale
Depozitare
şi stabilitate

otejat de lumină.
A se depozita la loc răcoros și uscat
După utilizare resigilaţi ambalajul.
Poate fi depozitat pen
, nedeschis.
Este stabil până la 12 săptămâni în furajele procesate care sunt depozitate în condiţii uscat
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COCCIDIOSTATICE CHIMICE

Curcani

oileri

ROBENZ® 66G, premix pentru furaje medicamentate
Substanţa activă
aţii

oclorură de robenidină

g

Ca un ajutor în prevenţia coccidiozei cauzate de Eimeria.
eptare

Posologie

ea interzisă cu 5 zile înainte de abatorizare.
ecare:
A se încorpora în componenţa furajului ca şi pre-amestec.
Speciile sau categoria animală

oclorură de robenidină

k onă

roileri

450-550

Curcani

450-550

vaţii:
Reducţie superioară a scorului de leziuni comparativ cu alte chimicale.
S-a constatat o recuperare superioară a creșterii în greutate faţă de păsările netratate infectate, comparate cu alte tratamente coccidiostatice.
Nu se cunosc incompatibilităţi cu alte coccidiostatice și medicamente.
Recomandări:
e un produs de curăţare ideal pentru a putea fi folosit în programele create, pentru a preveni semnele (sub) clinice ale coccidiozei.
Se poate folosi atât în programe complete de curăţare, cât și în programe alternative.
tant:
A se curăţa foarte bine tot echipamentul de amestecare înainte de a pregăti alte furaje/pre-amestecuri.
Precauţii speciale

Dăunător pentru mediu.
Foarte toxic pentru organismele acvatice.
Nu respiraţi pulberea.
Evitaţi contactul cu ochii și pielea.
Evitaţi eliminarea în mediu.
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COCCIDIOSTATICE CHIMICE

oileri

Curcani

ROBENZ® 66G, premix pentru furaje medicamentate
orma de
prezentare

g
Formulă granulară unică (fără praf, amestecare bună, stabilitate excelentă în timpul procesării furajului)
Număr redus de reziduuri în procesul de fabricaţie

Depozitare
şi stabilitate

A se depozita la loc răcoros și uscat
otejat de lumină. După utilizare resigilaţi ambalajul.
Poate fi depozitat pen
, nedeschis.
Este stabil până la 12 săptămâni în furajele procesate care sunt depozitate în condiţii uscat
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COCCIDIOSTATATICE
IONOFORE

AVATEC® 150G • CYGRO® 10G • SALINOMAX® 120G
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COCCIDIOSTATICE IONOFORE

oileri

uire pentru găini ouătoare

urci (până la v

ăptămâni)

AVATEC® 150G, aditiv furajer pentru încorporare în furaje pentru animale
Substanţa activă
aţii

Ca un ajutor în prevenţia coccidiozei cauzate de Eimeria
Cea mai înaltă eficienţă împotriva a 3 dintre cele mai relevante specii de Eimeria la broiler: E.acervulina, E.maxima, E.tenella.
eptare

Posologie

Lasalocid de sodiu

ea interzisă cu 5 zile înainte de abatorizare.
ecare:
A se încorpora în componenţa furajului ca și pre-amestec. A se curăţa foarte bine tot echipamentul de amestecare înainte de a pregăti alte furaje/pre-amestecuri.
Avat
onă

Speciile sau categoria animală
roileri
.

Pui crescuţi pentru viitoare găini ouătoare, v
Curcani, vârsta maximă

ăpt.

Fazani, bibilici, prepeliţe și potârnichi, cu excepţia ouătoarelor

75-125

500-830

75-125

500-830

75-125

500-830

75-125

500-830

Atenţionări și contraindicaţii:
Este periculos pentru speciile ecvine.
Acest aditiv conţine un ionofor: utilizarea simultană în furaje împreună cu anumite substanţe medicinale (ex.tiamulin) poate fi contraindicată.
Lasalocid sodium nu trebuie amestecat cu alte cocidiostatice.
Recomandări de siguranţă cu privire la utilizare:
Dăunător dacă este înghiţit.
Iritant pentru ochi și piele, nu respiraţi pulberea.
Purtaţi mănuși și haine de protecţie pentru ochi şi faţă.
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COCCIDIOSTATICE IONOFORE

oileri

uire pentru găini ouătoare

urci (până la v

ăptămâni)

AVATEC® 150G, aditiv furajer pentru încorporare în furaje pentru animale
Observaţii:
Avatec este singurul ionofor divalent de pe piaţă.
Cel mai performant ionofor pentru climatul cald (nu există scăderi ale ingestei de apă și furaj în condiţiile de stres datorate căldurii).
Avatec nu lasă coccidiozei șansa să distrugă mucoasa intestinală.
Oferă protecţie solidă împotriva enteritei necrotice printr-un control al coccidiozei excelent.
Acurateţea dozajului:
tea înaltei granulaţii, garantează o omogenitate mixtă și acurateţea dozajului pentru Avatec, rezultând într-un risc redus de rezistenţă.
orma de
prezentare
Depozitare
şi stabilitate

g
otejat de lumină. După utilizare resigilaţi ambalajul.
A se depozita la loc răcoros și uscat
Poate fi depozitat pen
, nedeschis.
Este stabil până la 12 săptămâni în furajele procesate care sunt depozitate în condiţii uscat
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COCCIDIOSTATICE IONOFORE

oileri

urcani cu vârstă

ă

săptămâni

CYGRO® 10G, aditiv furajer pentru încorporare în furaje pentru animale
Substanţa activă
aţii

g
Ca un ajutor în prevenţia coccidiozei cauzate de Eimeria spp.

eptare
Posologie

Pentru broileri, utilizarea interzisă cu 3 zile înainte de abatorizare.
Pentru curcani, utilizarea interzisă cu 5 zile înainte de abatorizare.
Instrucţiuni de amestecare:
A se încorpora în componenţa furajului ca și pre-amestec. A se curăţa foarte bine tot echipamentul de dozare și amestecare înainte de a pregăti alte furaje/pre-amestecuri.

Speciile sau categoria animală

onă

roileri
Curcani, vârsta maximă
Atenţionări
și contraindicaţii

Precauţii speciale

Alte prevederi
(timp de așteptare)

gr

ea interzisă cu 3 zile înainte de abatorizare
ăpt.

5

500

ea interzisă cu 5 zile înainte de abatorizare

Este periculos pentru speciile ecvine și curcani.
Acest aditiv conţine un ionofor: utilizarea simultană în furaje împreună cu anumite substanţe medicinale (ex.tiamulin) poate fi contraindicată
trebuie amestecat cu alte coccidiostatice.
Dăunător dacă este inhalat.
Toxic în contactul cu pielea și dacă este înghiţit.
Nu respiraţi pulberea.
Purtaţi mănuși și haine de protecţie pentru ochi și faţă.
Poate cauza sensibilizare la contactul cu pielea.
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amiciun ammonium aplha nu

COCCIDIOSTATICE IONOFORE

oileri

urcani cu vârstă

ă

săptămâni

CYGRO® 10G, aditiv furajer pentru încorporare în furaje pentru animale
vaţii:

amicinei conduce către un număr scăzut de leziuni pentru Eimeria maxima și Eimeria tenella.
Are o afinitate diferită faţă de cationii monovalenţi comparaţi cu alţi ionofori.
Activitate consolidată împotriva E.acervullina.
Acurateţea doz
Amestecare omogenă
Prezintă număr redus de reziduuri în procesul de fabricaţie.
Recomandări:
C gro 10G este recomandat pentru perioada de iarnă.
orma de
prezentare
Depozitare
şi stabilitate

g
otejat de lumină. După utilizare resigilaţi ambalajul.
A se depozita la loc răcoros și uscat
Poate fi depozitat pen
, nedeschis.
Este stabil până la 12 săptămâni în furajele procesate care sunt depozitate în condiţii uscat
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COCCIDIOSTATICE IONOFORE

oileri

ur

SALINOMAX® 120G, aditiv furajer pentru încorporare în furaje pentru animale
Substanţa activă

Salinomicină sodiu
Ca un ajutor în prevenţia coccidiozei cauzate de Eimeria.

aţii
eptare
Posologie

ea interzisă cu 1 zi înainte de abatorizare.
ecare:
A se încorpora în componenţa furajului ca și pre-amestec. A se curăţa foarte bine tot echipamentul de dozare și amestecare înainte de a pregăti alte furaje/pre-amestecuri.
Speciile sau categoria animală
roileri

Atenţionări
și contraindicaţii

Salinomicină sodiu
50-7

S
onă
420-580

Este periculos pentru speciile ecvine și curcani.
Acest aditiv conţine un ionofor: utilizarea simultană în furaje împreună cu anumite substanţe medicinale (ex.tiamulin) poate fi contraindicată.
Recomandări de siguranţă cu privire la utilizare:
Dăunător dacă este înghiţit.
Iritant pentru ochi și piele, nu respiraţi pulberea.
Purtaţi mănuși și haine de protecţie pentru ochi și faţă.
Poate cauza sensibilizare la contactul cu pielea.
vaţii:

ontrol bun al coccidiozei până la sfârșitul perioadei de îngrășare.

Acurateţea doz
Salinomax 120G este produs folosind o tăiere de înaltă calitate a granulaţiei.
Prezintă o concentraţie constantă de salinomicină în furaj.
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COCCIDIOSTATICE IONOFORE

SALINOMAX® 120G, aditiv furajer pentru încorporare în furaje pentru animale
Procesul unic de producţie asigură:
-o mai bună fluiditate
-o mai bună uniformitate a mărimii particulelor
-mai puţine emisii de praf de unde rezultă mai puţine reziduuri, un risc mai mic de contaminare încrucișată
-capacitate mai bună de amestecare
g

ş

A se depozita la loc răcoros și uscat
protejat de lumină. După utilizare resigilaţi ambalajul.
Poate fi depozitat pen
, nedeschis.
Este stabil până la 12 săptămâni în furajele procesate care sunt depozitate în condiţii uscat
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ADITIVI FURAJERI

ALPHAMUNE® G
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ADITIVI FURAJERI

oate speciile

ALPHAMUNE® G, material furajer
Descriere
ompoziţie

xtract brun, granulat din pereţi celulari de drojdie (Saccharomyces cerevisae), fluid liofilizat bogat în beta-glucani şi mannan-oligozaharide.
eta-glucani: minimum 24%
oligozaharide 5-15%
Aditivi: silicat c

ţ

Analiza nutriţională Amidon 30%
Proteine brute 25%
Fibre brute 5%
Cenușă 4,5%
Dozaj

500g/tonă de furaj
e

Alphamune G, este un material furajer utilizat ca sursă de oligozaharide la toate speciile de animale.
Este un complement metabolic de încredere și inovativ ce înlocuiește promotorii de creștere pe bază de antibiotice în sistemul modern de producţie din prezent.
Greutate îmbunătăţită (Alphamune oferă creștere în greutate comparabilă cu promotorii de creştere).
Îmbunătăţește rata de conversie. Reduce variabilitatea în lot.

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR
Recomandări de
espiraţi pulberea.
siguranţă cu privire Spălaţi mâinile după utilizar
Purtaţi mănuși și haine de protecţie pentru ochi și faţă.
la utilizare
Consultaţi datele din fișa de siguranţă pentru mai multe instrucţiuni.
Depozitare

A se depozita la loc răcoros și uscat

otejat de lumină. După utilizare resigilaţi ambalajul.
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Informaţiile actualizate şi detaliate referitoare la produsele medicinale veterinare
prezentate în acest catalog sunt disponibile pe website-ul
Agenţiei Europene a Medicamentelor:
http://www.ema.europa.eu/
sau pe site-ul
Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar:
http://www.icbmv.ro/ro/nomenclator-produse

Zoetis România SRL
Willbrook Platinum Business and Convention Center
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea B, etaj 5, sector 1, cod 013686, Bucureşti
Tel: +4021 207 1770; Fax:+4021 207 1771
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