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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

AviPro IBD XTREME, Λυοφυλοποίηµα για 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 
Τηλ: +30 213 006 5000 
 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
AviPro IBD XTREME 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
∆ραστικό συστατικό: 
1 δόση περιέχει 101.5 - 103.0 ELD50* (Λοιµώδης Νόσος του Θυλάκου), στέλεχος V217 
*ELD 50 = Ο τίτλος του ιού που απαιτείται, για να προκαλέσει θάνατο στο 50 % των 
ενοφθαλµισµένων εµβρυοφόρων αυγών. 
Ο εµβολιακός ιός πολλαπλασιάζεται σε εµβρυοφόρα αυγά SPF ορνίθων. 
 
Εµφάνιση: υπόλευκο 
 
4. ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 
Για την ενεργητική ανοσοποίηση των ορνιθίων µε µητρικά αντισώµατα (breakthrough titre: 636), τον 
περιορισµό της κλινικής νόσου, της απώλειας βάρους και των σοβαρών αλλοιώσεων στο θύλακα του 
Fabricius, που προκαλούνται από τα πολύ λοιµογόνα στελέχη της IBD (Infectious Bursal disease). 
 
ATC Vet code: QI01AD09 
 
Έναρξη προστασίας: 2 εβδοµάδες 
∆ιάρκεια της ανοσίας: 12 εβδοµάδες µε βάση ορολογική εξέταση 
 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Να µην εµβολιάζονται ασθενή ορνίθια. 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 
Την 7η  ηµέρα µετά τον εµβολιασµό στην πλειοψηφία των ορνιθίων παρατηρήθηκε σοβαρή µείωση 
των λεµφοκυττάρων στο θύλακο. Η ανανέωση των λεµφοκυττάρων ξεκινά την 7η ηµέρα µετά τον 
εµβολιασµό και µέχρι την 28η ηµέρα εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αλλοιώσεις στο θύλακο 
του Fabricius. 
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Το εµβολιακό στέλεχος προκαλεί ένα µέσο όρο αλλοιώσεων στο θύλακο ίσου µε 2.9 (ενώ έως 5 
µπορεί να είναι σύµφωνα µε το Ph. Eur.) 21 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό. 
 
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 (ηλικίας από 7 ηµερών) 
 
8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Χορήγηση µίας δόσης ανά πτηνό µε το  πόσιµο νερό ή µε ενδοφθάλµια χορήγηση µετά τη µετατροπή 
του σε εναιώρηµα. 
 
Πρόγραµµα εµβολιασµού 
Ο καθορισµός της ηµεροµηνίας εµβολιασµού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων του τίτλου των µητρικών αντισωµάτων, του είδους των πτηνών, τον αυξηµένο 
κίνδυνο µόλυνσης και των συνθηκών ενσταβλισµού των πτηνών. 
Το AviPro IBD Xtreme µπορεί να διεισδύσει τίτλο µητρικών αντισωµάτων µε ELISA 636. Η 
οµοιοµορφία των τίτλων των µητρικών αντισωµάτων στο σµήνος είναι πολύ σηµαντική για τον 
καθορισµό µε µεγαλύτερη ακρίβεια του χρόνου εµβολιασµού. Για τον προσδιορισµό της ηλικίας 
εµβολιασµού (όταν τα µητρικά αντισώµατα µειωθούν αρκετά ώστε ο εµβολιασµός να είναι 
αποτελεσµατικός) συνιστάται να ελέγχονται δείγµατα ορού από τουλάχιστον 20 ορνίθια µε τη χρήση 
της οροδιαγνωστικής και η εφαρµογή του «Τύπου Deventer» για ενισχυµένα εµβολιακά στελέχη. 
Σύµφωνα µε αυτόν τον τύπο η συνιστώµενη ηλικία εµβολιασµού είναι η παρακάτω: 
1. Αποφασίστε το ποσοστό του σµήνους που θα είναι αντιπροσωπευτικό και αφαιρέστε τους 
υψηλότερους τίτλους που δε λαµβάνονται υπόψη (π.χ. το 75 % του σµήνους αφαιρώντας τους 
υψηλούς τίτλους το 25 %). 
2. Υπολογίστε το µέσο όρο του τίτλου αντισωµάτων ELISA αυτών των πτηνών. 
3. Ηλικία εµβολιασµού = {(log2 τίτλος πτηνού% - log2 τίτλος διείσδυσης) x t_} + ηλικία κατά την  
αιµοληψία + διόρθωση 0-4 
(Πτηνό% = µέσος τίτλος ELISA του αντιπροσωπευτικού ποσοστού του σµήνους 
t_ = ηµιπερίοδος ζωής (ELISA) των αντισωµάτων στο είδος των ορνιθίων από τα οποία έγινε η 
αιµοληψία. 
Ηλικία κατά τη δειγµατοληψία = ηλικία των ορνιθίων κατά την αιµοληψία 
∆ιόρθωση 0-4 = επιπλέον ηµέρες, όταν η αιµοληψία πραγµατοποιείται σε ηλικία από 0 έως 4 ηµερών) 
 
Τα πτηνά πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 ηµερών κατά τον εµβολιασµό. Η συνιστώµενη ηλικία 
εµβολιασµού µπορεί να υπολογιστεί από τον τίτλο των µητρικών αντισωµάτων στα ορνίθια 1ας 
ηµέρας (µαθηµατικός τύπος Deventer), που συνήθως κυµαίνεται µεταξύ των 12-21 ηµερών. 
Πρόσθετες πληροφορίες για τη χορήγηση του εµβολίου, αλλά και τον έλεγχο της νόσου παρέχονται 
από τη φαρµακοβιοµηχανία Lohmann Animal Health. 
 
Βεβαιωθείτε ότι το πόσιµο νερό είναι κρύο, καθαρό, χωρίς χλώριο και χωρίς υπολείµµατα 
απολυµαντικών, απορρυπαντικών και µεταλλικών ιόντων. 
•  Αφαιρέστε το καπάκι σφράγισης και το πώµα από το φιαλίδιο του εµβολίου. 
•  ∆ιαλύστε το    εµβόλιο στην κατάλληλη ποσότητα νερού και αναµίξτε προσεκτικά. 
•  Προετοιµάστε µόνο την ποσότητα του εµβολίου που θα καταναλωθεί εντός 2 ωρών. 
•  Το εµβόλιο είναι έτοιµο για χρήση. 
 
Εφαρµογή σε πόσιµο νερό: 
 
• Καθορίστε τον απαιτούµενο αριθµό των δόσεων του εµβολίου και την ποσότητα του νερού που 

απαιτείται (δείτε παρακάτω). Μη διαµοιράζετε σε    µεγάλα φιαλίδια για τον εµβολιασµό πτηνών, 
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περισσότερων του ενός θαλάµου του πτηνοτροφείου    ή συστηµάτων ύδρευσης, καθώς αυτό 
µπορεί να οδηγήσει σε σφάλµατα υπολογισµού των δόσεων του εµβολίου και της ποσότητος του 
νερού. 

 
• Βεβαιωθείτε ότι οι ποτίστρες, οι σωλήνες και το σύστηµα παροχής του νερού είναι καθαρά και 

ελεύθερα από ίχνη απολυµαντικών, απορρυπαντικών, κλπ. 
 
• Χρησιµοποιείτε µόνο κρύο και φρέσκο νερό, κατά προτίµηση µη χλωριωµένο και ελεύθερο 

µεταλλικών ιόντων. Στο νερό µπορεί να προστεθεί σκόνη γάλακτος (2-4 g/l) χαµηλής 
περιεκτικότητας  σε λιπαρά (δηλ. < 1% λιπαρά) ή αποβουτυρωµένο γάλα (20-40 ml/l νερού) για 
τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και την ενίσχυση της σταθερότητας του ιού. Όµως αυτό 
πρέπει να γίνει 10 λεπτά πριν από την ανασύσταση του εµβολίου. 

 
• Ανοίξτε το φιαλίδιο του εµβολίου κάτω από το νερό και αναµίξτε καλά το περιεχόµενο. Προσέξτε 

ώστε να αδειάσει όλο το φιαλίδιο ξεπλένοντάς το µέσα στο νερό. 
 
• Αφήστε το νερό στις ποτίστρες να καταναλωθεί, ώστε οι ποτίστρες να έχουν την ελαχίστη δυνατή 

ποσότητα νερού πριν χορηγηθεί το εµβόλιο. Όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι άδειες, ώστε 
οι ποτίστρες να περιέχουν µόνο το νερό µε το εµβόλιο. Αν υπάρχει νερό, αδειάστε τις 
σωληνώσεις πριν από την εφαρµογή του εµβολίου. 

 
• Χορηγήστε το εµβόλιο σε διάστηµα (έως) 2 ωρών, ελέγχοντας ότι όλα τα πτηνά έχουν πιει κατά 

το διάστηµα αυτό. Η συµπεριφορά των πτηνών κατά την πόση του νερού ποικίλλει, οπότε µπορεί 
να είναι απαραίτητο να προσθέστε ποτίστρες σε ορισµένες θέσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα 
πιουν όλα τα πτηνά κατά τη διάρκεια του εµβολιασµού. 

 
• Ιδανική είναι η χορήγηση κατά την οποία το εµβόλιο χορηγείται στην ποσότητα του νερού που 

καταναλώνεται από τα πτηνά µέσα σε 2 ώρες. Ως γενικό κανόνα, εφαρµόζετε το εµβόλιο που έχει 
ανασυσταθεί σε κρύο και φρέσκο νερό σε αναλογία 1000 δόσεων εµβολίου για 1 λίτρο πόσιµου 
νερού ανά ηµέρα ζωής για 1000 ορνίθια. Απαιτούνται π.χ. 10 λίτρα νερού για 1.000 ορνίθα 
ηλικίας 10 ηµερών. Σε περιοχές µε ζεστό κλίµα ή πολύ βαριά πτηνά,, αυτή η ποσότητα ίσως 
χρειαστεί να αυξηθεί έως και 40 λίτρα ανά 1000 ορνίθια. Αν έχετε αµφιβολία, µετρήστε την 
κατανάλωση του πόσιµου νερού µία ηµέρα πριν από τη χορήγηση του εµβολίου. 
-Χορηγήστε το εµβόλιο στα πτηνά αµέσως µετά την αραίωση. 
-Φροντίστε ώστε κατά τη διάρκεια του εµβολιασµού τα πτηνά να µην έχουν τη δυνατότητα 
κατανάλωσης νερού που δεν περιέχει το εµβόλιο. 

 
Ενδοφθάλµια χορήγηση: 
 
Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των ενδοφθάλµιων σταγόνων θα πρέπει να είναι 
καθαρός, χωρίς υπολείµµατα απορρυπαντικών και απολυµαντικών και θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
µόνο για εµβολιασµούς. 
Για την προετοιµασία του εµβολίου χρησιµοποιήστε 34 ml βρασµένου και επαναψυχθέντος πόσιµου 
νερού για 1000 δόσεις εµβολίου. 
Αφού τραβήξτε προς τα κάτω το κάτω βλέφαρο, χορηγήστε 1 σταγόνα (αντιστοιχεί σε περίπου 34 µl) 
στο σάκο του επιπεφυκότα στον ένα οφθαλµό του κάθε πτηνού για τον εµβολιασµό, χρησιµοποιώντας 
µια πιπέττα ή ένα σταγονόµετρο. 
 
9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 
Αυτό το εµβολιακό στέλεχος προκαλεί σοβαρές και παρατεταµένες αλλοιώσεις στο θύλακο του 
Fabricius. Εποµένως, πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την αντιµετώπιση των πολύ λοιµογόνων 
στελεχών της IBD ή για την ενεργητική ανοσοποίηση ορνιθίων µε υψηλούς τίτλους µητρικών 
αντισωµάτων (breakthrough titre ELISA 636), στις περιπτώσεις που τα ήπια ή ενδιάµεσα εµβολιακά 
στελέχη δεν ήταν αποτελεσµατικά. 
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Τα επίπεδα των µητρικών αντισωµάτων µπορεί να διαφέρουν µέσα σε ένα δεδοµένο πληθυσµό. 
Εποµένως, ανάλογα µε την ηλικία και τους γενετικούς παράγοντες των πτηνών, τα συµπτώµατα - 
ανάλογα της IBD ή η θνησιµότητα µπορεί να προκύψουν σε ζώα µε πολύ χαµηλά επίπεδα µητρικών 
αντισωµάτων ή ανύπαρκτα µητρικά αντισώµατα. 
 
Να µη χρησιµοποιείται σε όρνιθες κατά την ωοτοκία ή κοντά στην έναρξη της ωοτοκίας. 
 
Αποφύγετε το stressπριν, κατά τη διάρκεια και µετά τον εµβολιασµό. 
 
Χρησιµοποιήστε όλο το περιεχόµενο των ανοιχτών φιαλιδίων εφάπαξ. 
 
Για τη µείωση του κινδύνου µόλυνσης, πριν από την έναρξη της ανοσίας, θα πρέπει να 
αποµακρύνονται οι ακαθαρσίες και να καθαρίζονται τα κλουβιά  µεταξύ των διαφόρων κύκλων 
εκτροφής. 
 
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). Προστατεύστε το από την άµεση έκθεση στο ηλιακό φως. 
Να µη χρησιµοποιείται πέρα από την ηµεροµηνία λήξης που υπάρχει στην ετικέτα. 
 
∆ιάρκεια ζωής µετά την ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες: 
Προετοιµάστε µόνο την ποσότητα του εµβολίου που θα χορηγηθεί µέσα σε 2 ώρες. 
Αποφύγετε την άµεση επαφή του εµβολίου που έχει ανασυσταθεί µε το ηλιακό φως και διατηρείστε 
το σε θερµοκρασία µικρότερη των 25 °C. 
Μην το καταψύχετε. 
 
12. ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για τη συµβατότητα αυτού του εµβολίου µε κάποιο άλλο. 
Εποµένως, η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα αυτού του προϊόντος, όταν χρησιµοποιείται µαζί µε 
κάποιο άλλο είτε όταν χρησιµοποιείται την ίδια ηµέρα είτε σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα, δεν 
έχει αποδειχθεί. 
Ο εµβολιακός ιός απεκκρίνεται µε τα κόπρανα τουλάχιστον 9 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό και µπορεί 
να µεταδοθεί σε µη εµβολιασµένα ορνίθια. Να αποφύγετε τη διασπορά του εµβολιακού ιού σε 
όρνιθες πριν και κατά την ωοτοκία, καθώς επίσης και σε νεοσσούς ηλικίας µικρότερης των 7 ηµερών. 
Το εµβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε ορνίθια χωρίς µητρικά αντισώµατα και θα πρέπει να 
αποφεύγεται η µετάδοση του εµβολιακού στελέχους σε αυτά. 
Να µην αναµιγνύεται µε άλλες ουσίες εκτός από νερό ή αποβουτυρωµένο γάλα ή κατάλληλο διαλύτη 
που ενδείκνυται για την ενδοφθάλµια χορήγηση, όπου υπάρχει έγκριση. 
“Προειδοποίηση για το χρήστη: Πλύνετε και απολυµάνετε τα χέρια και τον εξοπλισµό µετά τον 
εµβολιασµό. 
Όποτε η κατάσταση το επιτρέψει, δοκιµάστε να επιστρέψετε από ένα ενισχυµένο εµβόλιο σε ένα 
µεσαίο!” 
 
13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

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

 
Απορρίψτε τα µη χρησιµοποιηµένα  ή τα άχρηστα υλικά µε βρασµό, αποτέφρωση ή εµβύθιση σε ένα 
κατάλληλο απολυµαντικό, εγκεκριµένο για χρήση από τις τοπικές αρχές. 
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14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
21/04/2016 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για κτηνιατρική χρήση µόνο 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Κουτί µε 500 δόσεις 
Κουτί µε 1000 δόσεις 
Κουτί µε 2500 δόσεις 
Κουτί µε 5000 δόσεις 
Κουτί µε 10000 δόσεις 
 
Κουτί µε 10 x 500 δόσεις 
Κουτί µε 10 x 1000 δόσεις 
Κουτί µε 10 x 2500 δόσεις 
Κουτί µε 10 x 5000 δόσεις 
Κουτί µε 10 x 10000 δόσεις 
 
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Αριθµός Άδειας Κυκλοφορίας: 42145/28-5-2013/K-00166701 
 
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* 
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