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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

AviPro ND C131 
Λυόφιλο εµβόλιο για την παρασκευή εναιωρήµατος, 

 
 
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 της άδειας κυκλοφορίας:  

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 ND C131 
 Λυόφιλο εµβόλιο για την παρασκευή εναιωρήµατος 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

1 δόση περιέχει: 
∆ραστικό συστατικό: 

 Ιός ψευδοπανώλης (νόσος Newcastle), ζωντανός,           ελάχ. 106.0 EID50/δόση 
 στέλεχος Clone 13-1                                                  µέγ.  107.2 EID50/δόση 

 
*EID 50= ∆όση µόλυνσης του 50%  των αυγών. 

 
4. ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 

Χρησιµοποιείται για την ενεργητική ανοσοποίηση των ορνίθων κατά της ψευδοπανώλης 
(νόσος Newcastle) µε σκοπό την µείωση των κλινικών συµπτωµάτων και της θνησιµότητας. 

 
 Ορνίθια κρεοπαραγωγής 
 Έναρξη ανοσίας: 3 εβδοµάδες µετά τον εµβολιασµό (7 ηµέρες σε αρνητικά ορνίθια) 

∆ιάρκεια της ανοσίας: 4 εβδοµάδες µετά τον εµβολιασµό(ανάλογα µε τον τίτλο των 
αντισωµάτων τους) 

 
 Όρνιθες ωοπαραγωγής / γεννήτορες 
 Έναρξη ανοσίας: 3 εβδοµάδες από τον πρώτο εµβολιασµό 

∆ιάρκεια της ανοσίας: 9 εβδοµάδες µετά την ολοκλήρωση του εµβολιακού προγράµµατος που 
εκτελείται σύµφωνα µε το συνιστώµενο εµβολιακό πρόγραµµα που περιγράφεται στην ενότητα 
8 (ανάλογα µε τον τίτλο των αντισωµάτων τους). 

 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
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 Να µην εµβολιάζονται ασθενή πτηνά.  
 Βλέπε ενότητα 9. 
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 
6-15 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό µπορεί να παρουσιαστούν ελαφρές αντιδράσεις από την 
αναπνευστική οδό (βήχας ή φτέρνισµα) εξαιτίας του πολλαπλασιασµού του ιού στα κύτταρα-
στόχος, ωστόσο η απόδοση των πτηνών δεν επηρεάζεται. Τουλάχιστον 15 ηµέρες µετά τον 
εµβολιασµό, σε νεκροτοµική εξέταση καταγράφηκαν ορισµένα αναπνευστικά ευρήµατα µετά 
τη χορήγηση δεκαπλάσιας της συνιστώµενης δόσης. 
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 (από 14 ηµερών) 
 
8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
 Για χορήγηση µε ενστάλαξη στο µάτι, µε τo πόσιµο νερό ή µε ψεκασµό µετά από αραίωση. 

Για χορήγηση σε όρνιθες µετά την 14η ηµέρα ζωής 
 
 Ορνίθια κρεοπαραγωγής: 
 1 εµβολιασµός 

 
Όρνιθες ωοπαραγωγής και γεννήτορες: 
Πρόγραµµα εµβολιασµού για βασική ανοσία: 2 εµβολιασµοί µε µεσοδιάστηµα 4 εβδοµάδων 
 
Τρόπος χορήγησης: 
 
• Βεβαιωθείτε ότι το πόσιµο νερό είναι κρύο φρέσκο νερό, κατά προτίµηση µη χλωριωµένο 
χωρίς υπολείµµατα απολυµαντικών, απορρυπαντικών και µεταλλικών ιόντων. 

• Αφαιρέστε το καπάκι σφράγισης και το πώµα από το φιαλίδιο του εµβολίου. 
• Εισάγετε στο εµβόλιο την κατάλληλη ποσότητα νερού και αναµίξτε προσεκτικά. 
• Προετοιµάστε µόνο την ποσότητα του εµβολίου που θα καταναλωθεί µέσα στις πρώτες 2 ώρες. 
• Το εµβόλιο είναι έτοιµο για χρήση. 

 
α) Ενδοφθάλµια χορήγηση (ενδοφθάλµιες σταγόνες) 
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 κρύου πόσιµου 
νερού ανά 1000 δόσεις εµβολίου. 
Χορηγήστε 1 σταγόνα (αντιστοιχεί σε περίπου 34 µl) στο µάτι του κάθε πτηνού προς 
εµβολιασµό χρησιµοποιώντας µια πιπέτα ή ένα σταγονόµετρο. 

 
β) Χορήγηση µε ψεκασµό 
Η ποσότητα πόσιµου νερού που θα χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή µε ψεκασµό εξαρτάται 
από τις τοπικές και τις κτηνοτροφικές συνθήκες.  
Αφού αφαιρέσετε το πώµα κάτω από τα νερό, 1000 δόσεις εµβολίου διαλύονται ως εξής: 
• 500 ml για 1000 ορνίθια ηλικίας έως 4 εβδοµάδων 
• 750-1000 ml για 1000 ορνίθια ηλικίας µετά την 4η εβδοµάδα 

 
Ψεκάζετε τα πτηνά οµοιόµορφα σε απόσταση 30-40 cm. 
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Κατά τη διάρκεια και µετά τον εµβολιασµό ο εξαερισµός θα πρέπει να απενεργοποιείται 
προκειµένου να αποφευχθούν οι πιθανοί στροβιλισµοί του αέρα. 

 
Για τον πρώτο εµβολιασµό κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων ζωής θα πρέπει να 
εκτελείται ένας κατά προσέγγιση ψεκασµός µε σταγονίδια µεγέθους 100 µm, ώστε να 
προλαµβάνεται η εισχώρηση και στα κατώτερα τµήµατα της αναπνευστικής οδού, καθώς και οι 
αυξηµένες παρενέργειες από τον εµβολιασµού. 

 
γ) Χορήγηση µε τη µέθοδο πόσιµου νερού 
1.  Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τον εµβολιασµό (σωλήνες, 

ποτίστρες κλπ.) είναι καθαρός και δεν περιέχει ίχνη απολυµαντικών, απορρυπαντικών, 
σαπουνιού κλπ. 

2. Υπολογίστε την ποσότητα του νερού ανάλογα µε τον αριθµό των πτηνών προς εµβολιασµό 
(βλέπε ενότητα 5.).  Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο καθαρό κρύο πόσιµο νερό. 
Η προσθήκη αποβουτυρωµένο γάλακτος σε σκόνη (2-4 g/l νερό) ή αποβουτυρωµένου 
γάλακτος (20-40 ml/l νερό) µπορεί να επηρεάσει θετικά τη σταθερότητα του εµβολίου. Το 
αποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη ή το αποβουτυρωµένο γάλα πρέπει να αναµιχθούν 
προσεκτικά µε το νερό πριν από την αραίωση του εµβολίου. 

3. Αφαιρέστε το καπάκι αλουµινίου. Ανοίξτε το πώµα του φιαλιδίου του εµβολίου κάτω από 
το νερό και διαλύστε πλήρως το περιεχόµενο. 

4. Για µεγαλύτερη ευκολία, το εµβόλιο πρέπει να προετοιµάζεται σε ένα µικρό δοχείο 
(περίπου 1 λίτρου). Ξεπλύνετε προσεκτικά το φιαλίδιο και αδειάστε το εντελώς. Το 
εναιώρηµα του εµβολίου διαλύεται έπειτα σε µεγαλύτερο δοχείο (5-10 l) και αναµιγνύεται 
ξανά καλά. 
Το πλήρες περιεχόµενο των φιαλιδίων του εµβολίου πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για ένα 
κοπάδι ή ένα σύστηµα πόσιµου νερού. Ο διαχωρισµός του διαλυµένου εµβολίου µπορεί να 
οδηγήσει σε εσφαλµένη δοσολογία. 

5. Στο εναιώρηµα του εµβολίου προστίθεται φρέσκο κρύο νερό, ώστε - κατά κανόνα - 1000 
δόσεις εµβολίου να διαλύονται σε ένα λίτρο νερού για κάθε ηµέρα ζωής 1000 πτηνών: π.χ. 
για 1000 ορνίθια ηλικίας 15 ηµερών απαιτούνται 15 λίτρα νερού. Σε περίπτωση 
αµφιβολιών, η χορήγηση του νερού θα πρέπει να εξακριβωθεί την ηµέρα πριν από τον 
εµβολιασµό. 

 6. Το νερό που υπάρχει στα συστήµατα πόσιµου νερού θα πρέπει να καταναλωθεί πριν από 
τον εµβολιασµό. Οι σωλήνες που είναι γεµάτοι νερό πρέπει να αδειάζουν πριν από την 
εφαρµογή του εναιωρήµατος εµβολίου. Το εµβόλιο πρέπει να καταναλωθεί µέσα σε 2 ώρες. 
Επειδή η ανάγκη σε νερό των πτηνών ποικίλλει, θα πρέπει να σταµατήσετε το πότισµα για 
2-3 ώρες πριν από την εφαρµογή του εµβολίου, έτσι ώστε κατά την διάρκεια του 
εµβολιασµού, να είναι βέβαιο ότι κάθε πτηνό θα λάβει µία δόση εµβολίου.        

 
9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
  
 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

 
Ο ιός απεκκρίνεται µέσω των κοπράνων έως 12 ηµέρες και µπορεί να µεταδοθεί σε ευαίσθητα 
ζώα. Ωστόσο, τα ευαίσθητα ζώα δεν παρουσιάζουν αντισώµατα έως και 15 ηµέρες µετά την 
άµεση επαφή µε τον ιό της ψευδοπανώλης. 
Η µετάδοση του στελέχους του εµβολίου σε πάπιες, ινδόρνιθες και χήνες είναι ακίνδυνη. Στα 
περιστέρια έχουν παρατηρηθεί νεκροτοµικά ευρήµατα στην τραχεία ελαφράς µορφής, δίχως 
κλινικά συµπτώµατα. 

 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το 
φαρµακευτικό προϊόν σε ζώα 

  
Ο ιός της ψευδοπανώλης µπορεί να προκαλέσει επιπεφυκίτιδα σε περίπτωση επαφής µε τα 
µάτια. Για το λόγο αυτό, πρέπει κατά τη διάρκεια του ψεκασµού να φοράτε προστατευτικά των 
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µατιών και να αποφεύγεται η εισπνοή του προϊόντος (µάσκα προσώπου/προστατευτικά 
γυαλιά). 
Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος µε τα µάτια, αναζητήστε ιατρική συµβουλή. 
Πλύνετε και απολυµάνετε τα χέρια και τον εξοπλισµό µετά την εφαρµογή. 
 
Να µην αναµιγνύεται µε άλλες ουσίες εκτός από νερό και αποβουτυρωµένο γάλα ή 
αποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη ή µε τον διαλύτη που ενδείκνυται για την ενδοφθάλµια 
χορήγηση, όπου υπάρχει έγκριση. 
Βεβαιωθείτε ότι το πόσιµο νερό είναι κρύο, καθαρό, χωρίς χλώριο και χωρίς 
υπολείµµατα απορρυπαντικών, απολυµαντικών και µεταλλικών ιόντων. 
 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
Μηδέν (0) ηµέρες 

 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Φυλάσσετε σε θερµοκρασία από +2 °C έως +8 °C. Προστατεύστε από το άµεσο ηλιακό φως.  
Μην καταψύχετε. 

 Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 ∆ιάρκεια ζωής µετά την αραίωση ή την ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες: 2 ώρες 

Το περιεχοµένου του ανοιχτού περιέκτη πρέπει να καταναλωθεί σε µία χρήση. 
 
12. ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 

Στα µη εµβολιασµένα πτηνά ο ιός του εµβολίου ψευδοπανώλης βρέθηκε στον ωαγωγό µετά 
από µετά τη χορήγηση δεκαπλάσιας της συνιστώµενης δόσης.  
Στα ωοτόκα πτηνά µε ανοσία δεν παρατηρείται µετάδοση στα αυγά. Να µην εµβολιάζονται 
γεννήτορες σε περίοδο ωοτοκίας. 

 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα από την  
χρήση του εν λόγω εµβολίου µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρµακο. Η απόφαση για τη 
χορήγηση του εν λόγω εµβολίου πριν ή µετά από τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου 
κτηνιατρικού φαρµάκου,θα πρέπει να λαµβάνεται κατά περίπτωση. 
 
Ο ιός απεκκρίνεται µέσω των κοπράνων έως 12 ηµέρες και µπορεί να µεταδοθεί σε ευαίσθητα 
ζώα. Ωστόσο, τα ευαίσθητα ζώα δεν παρουσιάζουν αντισώµατα έως και 15 ηµέρες µετά την 
άµεση επαφή µε τον ιό της ψευδοπανώλης. 
Η µετάδοση του στελέχους του εµβολίου σε πάπιες, ινδόρνιθες και χήνες είναι ακίνδυνη. Στα 
περιστέρια έχουν παρατηρηθεί νεκροτοµικά ευρήµατα στην τραχεία ελαφράς µορφής, δίχως 
κλινικά συµπτώµατα. 
 
Ταυτόχρονες µολύνσεις για παράδειγµα µε Mycoplasma, E. coli, Aspergillus ή 
Ornithobacterium rhinotracheale µπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές. 
 

 
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 εµβύθιση σε ένα κατάλληλο 
απολυµαντικό, εγκεκριµένο για χρήση από τις κατάλληλες αρχές.      

 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
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Απρίλιος2016 
 

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:   

Κουτί µε φιαλίδιο των 500 δόσεων 
Κουτί µε δέκα φιαλίδια των 500 δόσεων 
Κουτί µε φιαλίδιο των 1000 δόσεων 
Κουτί µε δέκα φιαλίδια των 1000 δόσεων 
Κουτί µε φιαλίδιο των 2500 δόσεων 
Κουτί µε δέκα φιαλίδια των 2500 δόσεων 
Κουτί µε φιαλίδιο των 5000 δόσεων 
Κουτί µε δέκα φιαλίδια των 5000 δόσεων 
Κουτί µε φιαλίδιο των 10000 δόσεων 
Κουτί µε δέκα φιαλίδια των 10000 δόσεων 
 
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 
 Αριθµός Άδειας Κυκλοφορίας: 77265/27-11-2007/Κ-0168301 
   
 

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 
 


