
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 



ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
AviPro GUMBORO VAC 

Λυόφιλο για χρήση σε όρνιθες µετά τη µετατροπή σε εναιώρηµα 
 
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 
Lohmann Animal Health GmbH,  
Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Γερµανία  
 
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι 
Αττική 
Tηλ: +30 213 006 5000 
 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
AviPro GUMBORO VAC  
Λυόφιλο για χρήση σε όρνιθες µετά τη µετατροπή σε εναιώρηµα 
 
3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
∆ραστικό(ά) συστατικό(ά): 
 
Μία δόση περιέχει  ελάχ. 102.0 και µέγ. 103.7 EID50* ζωντανός ιός IBD (Infectious Bursal Disease), 
στέλεχος Cu-1M. 
 
* EID50 = δόση µόλυνσης του 50% των αυγά: ο τίτλος του ιού που απαιτείται για την πρόκληση 
µόλυνσης στο 50% των εµβρύων που έχουν εµβολιαστεί µε τον ιό. 
Σύστηµα ξενιστή: επωασµένα αυγά όρνιθας  SPF 
 
Εµφάνιση: Υπόλευκο ιζήµατος 
 
4. ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 
Για την ενεργή ανοσία υγιών και ευπαθών ορνίθων ενάντια στη νόσο Gumboro (Infectious Bursal 
Disease, IBD). 
 
Έναρξη ανοσίας:  3 εβδοµάδες  
∆ιάρκεια της ανοσίας:  14 εβδοµάδες 
 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Να µην χρησιµοποιείται σε κλινικά άρρωστα πτηνά. 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 



Το εµβόλιο µπορεί να προκαλέσει προσωρινή µείωση λεµφοκυττάρων στο θύλακα του Fabricius. Αυτό 
δεν επιφέρει άνοσο-κατασταλτική επίδραση. 
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενηµερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
7. ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ 
 
Όρνιθες. 
 
 
8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Για χορήγηση µετά την ανασύσταση µέσω πόσιµου νερού. 
 
Χορηγήστε µία δόση (ελάχ. 102.0 EID50) του εµβολίου σε κάθε πτηνό µέσω πόσιµου νερού µετά την 
ανασύσταση. 
 
Ο καθορισµός της ηµεροµηνίας εµβολιασµού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατάστασης των µητρικών αντισωµάτων, του τύπου του πτηνού, του φόβου 
µόλυνσης, των κλουβιών και των συνθηκών διαχείρισης. Γενικά, προτείνονται τα παρακάτω 
συνιστώµενα χρονοδιαγράµµατα εµβολιασµών: 
 
Ο εµβολιασµός συνιστάται δύο φορές σε κοπάδια, όπου τα επίπεδα αντισωµάτων διαφέρουν σηµαντικά 
ανάµεσα στα πτηνά ή το απόθεµα προέρχεται από διαφορετική προέλευση. 
 
Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής: 
- µε χαµηλό ή κανένα επίπεδο µητρικών αντισωµάτων:  7 ηµερών 
- µε υψηλά επίπεδα µητρικών αντισωµάτων:   14 ηµερών 
 
Ωοτόκες όρνιθες/γεννήτορες: 
Πρώτος εµβολιασµός στις 3 - 4 εβδοµάδες ζωής. ∆εύτερος συνιστώµενος εµβολιασµός 3 - 7 ηµέρες 
αργότερα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις στα επίπεδα αντισωµάτων µέσα στο κοπάδι. Ο 
εµβολιασµός µπορεί να εκτελεστεί και νωρίτερα, ανάλογα µε το επίπεδο των µητρικών αντισωµάτων που 
υπάρχουν και την πίεση για τυχόν µόλυνση. 
 
Χορήγηση µέσω πόσιµου νερού 
 
• καθορίζουν της απαιτούµενης ποσότητας νερού (βλ. Παρακάτω). Ολόκληρο το περιεχόµενο του 
φιαλιδίου πρέπει να χρησιµοποιείται για ένα κτίριο ή σύστηµα πόσης, επειδή εάν το µοιράσετε 
µπορεί να οδηγηθείτε σε σφάλµατα δοσολογίας. 

 
• Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στον εµβολιασµό (σωλήνες, εύκαµπτοι σωλήνες, σωληνώσεις, 
κ.λπ.) πρέπει να καθαρίζονται διεξοδικά και να µην έχουν κατάλοιπα απορρυπαντικών και 
απολυµαντικών.  

 
• Χρησιµοποιείτε µόνο κρύο, καθαρό και φρέσκο νερό, αν είναι δυνατόν χωρίς χλώριο και µεταλλικά 
ιόντα. Το αποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη (<1% λιπαρά) (2-4 γραµµάρια ανά λίτρο νερού) ή το 
αποβουτυρωµένο γάλα (20-40 ml ανά λίτρο νερού) µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του νερού 
βρύσης και εποµένως τη σταθερότητα του εµβολίου. Κάτι τέτοιο ωστόσο, θα πρέπει να γίνει 
τουλάχιστον 10 λεπτά, πριν από την προσθήκη του εµβολίου. 



 
 
• Ανοίξτε το φιαλίδιο του εµβολίου κάτω από το νερό και διαλύστε διεξοδικά. Φροντίζετε να αδειάζετε 
την αµπούλα και το επάνω τµήµα πλήρως, ξεπλένοντάς τα στο νερό. 

 
• Φροντίστε να καταναλωθεί το νερό στις ποτίστρες, ώστε τα επίπεδα πριν από τις εφαρµογές του 
εµβολίου να είναι τα κατώτερα δυνατά. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει νερό, τότε οι αγωγοί θα πρέπει 
να αποστραγγιστούν πριν από την εφαρµογή του εµβολίου. 

 
• Εφαρµόστε το εµβόλιο για διάστηµα (έως) 2 ωρών, ελέγχοντας ότι όλα τα πτηνά ήπιαν κατά το 
διάστηµα αυτό. Επειδή η συµπεριφορά των πτηνών ποικίλλει, µπορεί να είναι απαραίτητο να 
παρακρατήσετε νερό σε ορισµένες θέσεις πριν από τον εµβολιασµό ώστε να βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
πτηνά έχουν πιει κατά τη διάρκεια του εµβολιασµού. 

 
 
• Χορηγήστε µία δόση του εµβολίου σε κάθε πτηνό. 
 
• Ιδανικά το εµβόλιο θα πρέπει να χορηγείται στην ποσότητα του νερού που καταναλώνεται από τα 
πτηνά µέσα σε 2 ώρες. Χρησιµοποιήστε την εγγραφή ποσότητας νερού της προηγούµενης ηµέρας για 
να καθορίσετε µε ακρίβεια τη σωστή ποσότητα νερού για την κάθε περίπτωση. Ως οδηγός, ρίξτε το 
διαλυµένο εµβόλιο σε κρύο και φρέσκο νερό σε 1 λίτρο για 1.000 πτηνά ανά µία ηµέρα ζωής, π.χ. 
απαιτούνται 10 λίτρα για 1.000 όρνιθες 10 ηµερών. Σε θερµές κλιµατικές συνθήκες και σε είδη µε 
µεγαλύτερο βάρος, αυτή η ποσότητα ίσως χρειαστεί να αυξηθεί έως και 40 λίτρα ανά 1000 πτηνά. 
 

• Χορηγήστε το εµβόλιο που έχει ανασυσταθεί αµέσως. Βεβαιωθείτε ότι τα πτηνά δεν έχουν πρόσβαση 
σε απλό νερό (χωρίς φαρµακευτική ουσία) κατά τον εµβολιασµό. 

 
9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 
Προστατέψτε το εµβόλιο που έχει ανασυσταθεί από την άµεση ακτινοβολία, τον παγετό και από 
θερµοκρασίες άνω των 25°C! 
Αποφύγετε άγχος πριν, κατά και µετά τον εµβολιασµό. 
Βεβαιωθείτε ότι το πόσιµο νερό και οι πότες είναι απαλλαγµένες από κάθε ίχνος απολυµαντικά και 
απορρυπαντικά. 
Τα περιεχόµενα ανοιχτών φιαλιδίων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πλήρως. 
Για τη µείωση της πίεσης µόλυνσης πριν από την έναρξη ανοσίας, αφαιρέστε τις ακαθαρσίες και 
καθαρίστε τα κοτέτσια. 
Εµβολιασµένα πτηνά µπορεί να εκκρίνουν το εµβολιακό στέλεχος έως τουλάχιστον 9 ηµέρες µετά τον 
εµβολιασµό. Στη διάρκεια αυτή, ο κοινός ενσταβλισµός ανοσοκατεσταλµένων και µη εµβολιασµένων 
όρνιθες κατά την ωοτοκία µε εµβολιασµένα πτηνά πρέπει να αποφεύγεται. 
∆εν άλλα σηµεία από ό, τι αναφέρεται στο 6 δει µετά τη χορήγηση των δέκα φορές τη µέγιστη δόση 
µέσω της συνιστώµενης τρόπους εφαρµογής. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Μηδέν ηµέρες 
 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά 
 



Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C) 
Μην καταψύχετε.  
Φυλάσσετε προστατευµένο από την έκθεση στον ήλιο. 
 
Να µη χρησιµοποιείται µετά από την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα  
 
∆ιάρκεια ζωής µετά την αραίωση ή την ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες: 2 ώρες. 
Προετοιµάστε µόνο τις ποσότητες του εµβολίου που θα χρησιµοποιηθούν στις επόµενες 2 ώρες. 
Προστατέψτε το εµβόλιο που έχει ανασυσταθεί από την άµεση ακτινοβολία, τον παγετό και από 
θερµοκρασίες άνω των 25°C! 
 
12.  ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 
Εµβόλιο εξασθενηµένου ζωντανού ιού: Αποφύγετε σπρέι ή διαρροή.  
Οι µελέτες έχουν αποδείξει ότι εµβόλια ND και IB µπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα µε το AviPro 
GUMBORO VAC. 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα από την ταυτόχρονη   
χρήση του εµβολίου αυτού µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρµακο,εκτός του προϊόντος που 
αναφέρεται παραπάνω. Η απόφαση για τη χορήγηση του εµβολίου αυτού πριν ή µετά από τη χορήγηση 
οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρµάκου, θα πρέπει να λαµβάνεται κατά περίπτωση. 
Το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναµειγνύεται µε άλλα κτηνιατρικά 
φαρµακευτικά προϊόντα από  το νερό ή το αποκορυφωµένο γάλα. 
Βεβαιωθείτε ότι το πόσιµο νερό δεν έχει χλώριο και καθαριστικά µέσα, απολυµαντικά και µεταλλικά 
ιόντα. 
Πλύνετε και απολυµάνετε τα χέρια σας µετά τη χρήση.  
Να µην χρησιµοποιηθεί σε πτηνά σε περίοδο ωοτοκίας. 
 
13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 
Απορρίψτε τα άχρηστα υλικά µε βρασµό, αποτέφρωση ή εµβάπτιση σε κατάλληλο απολυµαντικό το οποίο 
έχει εγκριθεί για χρήση από τις αρµόδιες αρχές. 
Συµβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιµοποιηθέντων φαρµάκων. Τα µέτρα 
αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
Απρίλιος 2016 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. 
 
Αριθµοσ αδειασ κυκλοφορίασ: 24697/15-4-2010/K-0168501 
  
Το εµβόλιο διατίθεται στα παρακάτω µεγέθη πακέτων: 
 
 
 



Συσκευασία µε 1.000 δόσεις εµβολίου  
Συσκευασία µε 2.500 δόσεις εµβολίου  
Συσκευασία µε 5.000 δόσεις εµβολίου  
Συσκευασία µε 10.000 δόσεις εµβολίου  
 
∆έσµες πακέτων: 
Πακέτο µε 10 x 1.000 δόσεις εµβολίου 
Πακέτο µε 10 x 2.500 δόσεις εµβολίου 
Πακέτο µε 10 x 5.000 δόσεις εµβολίου 
Πακέτο µε 10 x 10.000 δόσεις εµβολίου 
 
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.  
 

*χορηγείται µε συνταγή κτηνιάτρου* 
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 

ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777 

 
 
 
 


