
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 



 
2 

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

AviPro IB H120 
 Λυοφιλοποιηµένο υλικό για  την παρασκευή εναιωρήµατος για κοτόπουλα 

 
 

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 
  
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας-Παραγωγός 
υπεύθυνος για την απελευθέρωση παρτίδων: 

Lohmann Animal Health GmbH 
Heinz-Lohmann-Strasse 4 
D-27472 Cuxhaven 
Germany 
 

Τοπικός Αντιπρόσωπος: 
 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι 
Αττική 
Τηλ.: +30 213 006 5000 
 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
  
AviPro IB H120 
Λυοφιλοποιηµένο υλικό για την παρασκευή εναιωρήµατος 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
Ανά δόση εµβολίου: 
∆ραστικό συστατικό: 
Iός λοιµώδους βρογχίτιδας, στέλεχος Massachusetts H120 103.0 – 104.8 EID50 
 
Ο εµβολιακός ιός πολλαπλασιάζεται µε εµβρυοφόρα αυγά SPF ορνίθων. 
 
*EID 50 = Ο τίτλος του ιού που απαιτείται για να µολύνει 50 % των ενοφθαλµισµένων εµβρύων. 
 
Άλλα συστατικά:  
 
Disodium hydrogen phosphate-∆ισόξινο φωσφορικό δινάτριο, potassium dihydrogen phosphate-
διόξινο φωσφορικό κάλιο, lactose monohydrate-µονοένυδρη λακτόζη, skimmed milk powder-
αποβουτυρωµένο γάλα 
 
4. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Για την ενεργητική αvoσoπoίηση των oρvιθίωv κατά της Λoιµώδoυς Βρογχίτιδας. 
Έναρξη προστασίας: 3 εβδοµάδες 
∆ιάρκεια ανοσίας: ελάχιστο 6 εβδοµάδες 
 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Να µηv εµβoλιάζovται πτηvά πoυ voσoύv ή είναι καταπονηµένα λόγω µεταφoράς. 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 
Σε σµήνη θετικά στο µυκόπλασµα µπορεί να παρουσιαστούν συµπτώµατα Χ.Α.Ν. Σε αυτή την 
περίπτωση συνιστάται η χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών. Σε µερικά πτηνά είναι δυνατό να 
εµφανιστεί αναπνευστικός συριγµός και περιστασιακό πτέρvισµα µεταξύ 5ης και 10ης ηµέρας µετά τov 
εµβολιασµό. Τα κλινικά αυτά συµπτώµατα υποχωρούν γρήγορα, χωρίς να επηρεάζουν το 
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αναπνευστικό σύστηµα ή να προκαλούν µείωση της ανάπτυξης. Αυτές οι αντιδράσεις είναι πολύ 
σπάνιες. 
Η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: 
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύµητες ενέργειες κατά τη 
 διάρκεια της θεραπείας) 
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα) 
- µη συνηθισµένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα) 
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα) 
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα) 
 
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  
 
Ορνίθια 
 
7.  ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Για χορήγηση µετά την επαναιώρηση µέσω πόσιµου νερού ή ψεκασµού. 
Πρέπει να χορηγείτε µια δόση ανά πτηνό. 
Η χορήγηση είναι δυνατή από την πρώτη µέρα ζωής. 
Ο ακριβής χρόνος εµβολιασµού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η µητρική ανοσία, η 
χρησιµότητα του εµβολιακού προγράµµατος, ο βαθµός της λοίµωξης, η εκτροφή και η διαχείριση. 
Γενικά, πρέπει να δίνονται οι ακόλουθες συστάσεις για τα εµβολιακά προγράµµατα: 
  
Πρωτογενής ανοσοποίηση αναπαραγωγών και ωοτόκων ορνιθίων: 
 
1. Εµβολιασµός: στην 3η εβδοµάδα ζωής  
2. Εµβολιασµός: στην 10η εβδοµάδα ζωής 
 
Ανάλογα µε το επιδηµιολογικό σενάριο, περεταίρω  εµβολιασµοί λοιµώδους βρογχίτιδας θα πρέπει να 
εκτελούνται τακτικά, κατά την διάρκεια από 4-12 εβδοµάδες της περιόδου αναπαραγωγής και 
ωοτοκίας. Επιπλέον, πριν την έναρξη της ωοτοκίας πρέπει να δίνεται µια ενισχυµένη δόση 
αδρανοποιηµένου εµβολίου. 
Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο διάστηµα 4 εβδοµάδων και όχι πάνω από 8 µεταξύ πρώτου και 
δεύτερου εµβολιασµού. Η πρωτογενής ανοσοποίηση πρέπει να έχει τελειώσει τουλάχιστον 2 
εβδοµάδες πριν την έναρξη της ωοτοκίας.  
Σε ζώα µε κίνδυνο επιµόλυνσης, ο εµβολιασµός µε ψεκασµός την πρώτη µέρα της ζωής τους έχει 
αποδειχθεί ιδιαίτερης σηµασίας για πρώτος εµβολιασµός. 
 
Ορνίθια κρεοπαραγωγής: 
 
Λόγω της σύντοµης διάρκειας ζωής των 35 - 40 ηµερών, ο απλός εµβολιασµός είναι συχνά επαρκής 
στα ορνίθια κρεοπαραγωγής, µε τον εµβολιασµός µε ψεκασµός την πρώτη µέρα της ζωής τους έχει 
αποδειχθεί ιδιαίτερης σηµασίας για ζώα µε αυξηµένο κίνδυνο επιµόλυνσης. Αυτό περιλαµβάνει 
ανοσία η οποία είναι επαρκής καθ’ όλη τη  διάρκεια της περιόδου πάχυνσης. 
 
Οδός χορήγησης: 
 
α) Χορήγηση µε τo πόσιµo νερό 

 
 
- Η ποσότητα του πόσιµου νερού που περιέχει το αραιωµένο εµβόλιο θα πρέπει να καθοριστεί. 
- Όλο το περιεχόµενο του φιαλιδίου θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για έναν ορνιθώνα ή σύστηµα 

ποτίσµατος, καθώς ο διαχωρισµός µπορεί να οδηγήσει σε σφάλµατα δοσολογίας. 
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- Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τον εµβολιασµό (αγωγοί, λάστιχα, σωλήνες, κτλ.) 
θα πρέπει να καθαριστεί επιµελώς και να µην φέρει κατάλοιπα απορρυπαντικών ή 
απολυµαντικών.  

- Να χρησιµοποιείτε µόνο δροσερό, καθαρό και φρέσκο νερό, κατά προτίµηση χωρίς χλώριο και 
ιόντα µετάλλων. Το άπαχο γάλα σε σκόνη (<1% λιπαρά) (2-4 γραµµάρια ανά λίτρο νερού) ή το 
άπαχο γάλα (20-40 ml ανά λίτρο νερού) µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του πόσιµου 
νερού και συνεπώς και τη σταθερότητα του εµβολίου. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την προσθήκη του εµβολίου. 

- Ανοίξτε το φιαλίδιο του εµβολίου κάτω από το νερό και διαλύστε καλά. Επειδή το 
συµπυκνωµένο εµβόλιο είναι ελαφρώς ιξώδες, θα πρέπει να φροντίσετε, ώστε να αδειάσετε όλο 
το περιεχόµενο της αµπούλας και του πώµατός της, ξεπλένοντάς τα µέσα στο νερό. Το διάλυµα 
του εµβολίου θα πρέπει να αναµιχθεί πολύ καλά για αρκετά λεπτά πριν από τη χορήγησή του. 

- Αφήστε να καταναλωθεί το νερό στις ποτίστρες, ώστε η στάθµη του νερού πριν από την 
εφαρµογή του εµβολίου να είναι ελάχιστη. Εάν υπάρχει ακόµη νερό, πρέπει να αποστραγγίσετε 
τις γραµµές πριν από την εφαρµογή του εµβολίου. 

- Αφήστε το εµβόλιο για διάστηµα 2 ωρών, φροντίζοντας ότι όλα τα πτηνά πίνουν νερό στο 
διάστηµα αυτό. Λόγω της ποικίλης συµπεριφοράς των ορνίθων στην κατανάλωση νερού, 
µπορεί να χρειαστεί να διακόψετε την παροχή νερού σε κάποιες τοποθεσίες πριν από τον 
εµβολιασµό, για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα πτηνά θα πιούν νερό κατά τη διάρκεια της περιόδου 
του εµβολιασµού. 

- Μπορεί να χρειαστεί µια περίοδος δίψας µέχρι 2-3 ώρες πριν από τον εµβολιασµό, για να 
βεβαιωθείτε ότι κάθε πτηνό θα λάβει µια δόση του εµβολίου.  

- Βεβαιωθείτε ότι τα πτηνά δεν έχουν πρόσβαση σε απλό (χωρίς εµβόλιο) νερό κατά τη διάρκεια 
του εµβολιασµού. 

 
Η ποσότητα του πόσιµου νερού που περιέχει το αραιωµένο εµβόλιο θα πρέπει να είναι τόση, όση θα 
µπορεί να καταναλωθεί από τα πτηνά εντός 2 ωρών. 
Ως οδηγό, εφαρµόστε το αραιωµένο εµβόλιο σε κρύο και φρέσκο νερό σε αναλογία 1 λίτρο νερού ανά 
1000 πτηνά ανά ηµέρα ηλικίας π.χ. θα χρειαστούν 10 λίτρα για 1000 όρνιθες ηλικίας 10 ηµερών.  
Σε περιπτώσεις θερµών κλιµάτων και ειδών µεγαλύτερου σωµατικού βάρους, αυτή η ποσότητα µπορεί 
να χρειαστεί να αυξηθεί το µέγιστο έως 40 λίτρα ανά 1000 πτηνά. Σε περίπτωση αµφιβολίας, 
υπολογίστε την πρόσληψη νερού την ηµέρα πριν τον εµβολιασµό. 
Μόλις διαλυθεί χορηγήστε το εµβόλιο αµέσως. 
Βεβαιωθείτε ότι τα πτηνά δεν έχουν πρόσβαση σε απλό (χωρίς εµβόλιο) νερό κατά τη διάρκεια του 
εµβολιασµού. 
 
β) Χορήγηση µε ψεκασµό 
 
Ο όγκος του νερού που απαιτείται για τη χορήγηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η 
ηλικία των πτηνών, οι συνθήκες του πτηνοστασίου, η θερµοκρασία, η πυκνότητα των πτηνών και η 
συσκευή ψεκασµού. Είναι µεταξύ 250 και 1000 ml/1000 ζώα.  
Γενικότερα ισχύουν τα εξής:  Όσο µικρότερα είναι τα σταγονίδια του εκνεφώµατος, τόσο βαθύτερα 
εισχωρούν στην αναπνευστική οδό. Έτσι, ενώ η ανοσία είναι µεγαλύτερη, η ασφάλεια του εµβολίου είναι 
µικρότερη. 
- Ο αρχικός εµβολιασµός µε ψεκασµό διενεργείται µε εκνέφωµα χονδρών σταγονιδίων (> 50 µm). 
- Στους επαναληπτικούς, όµως, εµβολιασµούς το εµβόλιο µπορεί να χορηγηθεί µε τη µορφή      

λεπτού νεφελώµατος (< 50 µm). 
- Για το ψεκασµό χρησιµοποιείται απεσταγµένο νερό.  
- Πρέπει να διαβραχούν όλα τα πτηνά, χωρίς όµως να µουσκέψουν.   
- Ο εξαερισµός είτε διακόπτεται, είτε µειώνεται τόσο κατά τη διάρκεια του ψεκασµού όσο και 

κατά τα επόµενα 20 έως 30 λεπτά. 
- Να αποφεύγεται η αναστάτωση των πτηνών, π.χ. µείωση του φωτισµού. 
- Τα εργαλεία και σκεύη χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον εµβολιασµό. Καθαρίζονται 

πάντα µε καυτό νερό και σε καµία περίπτωση µε απολυµαντικά ή απορρυπαντικά. 
 
Για τον εµβολιασµό µε ψεκασµό, χρησιµοποιούνται δοκιµασµένες συσκευές. Ενδεικτικά, 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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 Εµβολιασµός κατά την 

διάρκεια µεταφοράς-1η 
µέρα  

Εµβολιασµός µε          
χονδρά σταγονίδια 

Εµβολιασµός µε             
λεπτά σταγονίδια 

Μέσο µέγεθος 
σταγονιδίων 

> 50 µm > 50 µm < 50 µm 

Ροή / πίεση  500 - 600 ml/min 
 σε 2-3 bar 

 500 - 600 ml/min 
 σε 2-3 bar 

50 ml/min 

Όγκος ανά 1000 
πτηνά 

250 - 400 ml 500 - 1000 ml 100 - 200 ml 

∆ιάρκεια 
ψεκασµού για 
1000 πτηνά 

30 - 40 δευτερόλεπτα 
Ισοδύναµα µε 3 - 
4 δευτερόλεπτα ανά 
κουτί 100 νεοσσών 

1 - 2 λεπτά περίπου 5 λεπτά 
 

 
Προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος επιµόλυνσης, πριν την έναρξη της ανοσίας η στρωµνή πρέπει να 
αποµακρύνεται και ο χώρος να καθαρίζεται µεταξύ των κύκλων θεραπείας. 
Προστατεύστε το ανασυσταθέν εµβόλιο από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία, τον πάγο και από 
θερµοκρασίες άνω των 25 °C.  
 
8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
- Το πόσιµο νερό να είναι απαλλαγµένο απορρυπαντικών και απολυµαντικών ουσιών. 
- Μετά το άνοιγµα του περιέκτη, να χρησιµοποιείται αµέσως όλο το περιεχόµενο. 
- Προετοιµάστε µόνο την ποσότητα του εµβολίου που θα καταναλωθεί µέσα στις πρώτες 2 ώρες. 
- Χορήγηση µικρότερης δόσης µπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή ανάπτυξη ανοσίας. 
 
9. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  
 
Μηδέν ηµέρες 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
Φυλάσσετε σε θερµοκρασία από +2 °C έως +8 °C. 
Προστατεύεστε από το άµεσο ηλιακό φως.  Μην καταψύχετε. 
 
∆ιάρκεια ζωής µετά την ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες: 2 ώρες 
 
Να µην χρησιµοποιείτε το AviPro IB H120 µετά την ηµεροµηνία λήξεως που αναγράφεται στην 
ετικέτα.  
 
11. ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
  
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 
Καµία 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
∆ες πληροφορίες κάτω από την παράγραφο 9 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό 
προϊόν στα ζώα 
Το εµβόλιο περιέχει ζωντανό ιό. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή µόλυνσης, µέσω 
ψεκασµού ή µέσω διασποράς.  
Πλύνετε και απολυµάνετε τα χέρια και τον εξοπλισµό µετά την χρήση. 
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Πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισµό που αποτελείται από γάντια και µάσκα κατά το χειρισµό 
του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος. 
 
Ωοτοκία, Γονιµότητα: 
Μετά από κατάλληλη αρχική ανοσοποίηση, δεν υπάρχουν θέµατα ασφαλείας κατά την διάρκεια της 
ωοτοκίας. 
 
Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα από τη χρήση του 
εν λόγω εµβολίου µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρµακο. Συνεπώς, η απόφαση για τη χορήγηση 
του εν λόγω εµβολίου πριν ή έπειτα από τη χορήγηση οποιουδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρµάκου  
θα πρέπει να λαµβάνεται κατά περίπτωση. 
 
Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα 
Παρατηρούνται µόνο τα συµπτώµατα που αναφέρονται στην ενότητα 6 µετά από χορήγηση 
δεκαπλάσιας της µέγιστης συνιστώµενης δόσης 
 
Ασυµβατότητες 
∆εν είναι γνωστές, να µην αναµιγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα.  
 
12. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ,ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
 
Συµβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιµοποιηθέντων φαρµάκων. Τα 
µέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
 
04.2016 
 
14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Α.Α.Κ.: 83923/24-11-2009/Κ-0176601 
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση -να διατίθεται µόνον µε κτηνιατρική συνταγή. 
 
Συσκευασίες: 
Φιάλη µε 1000 δόσεις εµβολίου 
Φιάλη µε 2500 δόσεις εµβολίου 
Φιάλη µε 5000 δόσεις εµβολίου 
Φιάλη µε 10.000 δόσεις εµβολίου 
 
∆έσµη συσκευασιών: 
Συσκευασία µε 10 × 1000 δόσεις εµβολίου 
Συσκευασία µε 10 × 2500 δόσεις εµβολίου 
Συσκευασία µε 10 × 5000 δόσεις εµβολίου 
Συσκευασία µε 10 × 10.000 δόσεις εµβολίου 
 
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 


