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      ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

AVIPRO® PRECISE, λυοφιλοποιηµένο εµβόλιο για τη χορήγηση µε το πόσιµο 
νερό σε ορνίθια (από 7 ηµερών) 

 
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 

 
∆ικαιούχος-Παρασκευαστής-Συσκευαστής-
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση 
των παρτίδων:  

 
 
 
 
Lohmann Animal Health GmbH  
27472 Cuxhaven, Heinz-Lohmann-Strasse 4, Γερµανία 
 

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

 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ 
 

AVIPRO ® PRECISE  
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 
Ανά δόση:  
∆ραστικό συστατικό: 

 Ιός Λοιµώδους Θυλακίτιδας (ΙΒD) στέλεχος LC-75  ≥103.0 EID50 
                                                              

 Άλλα συστατικά: 
Dinatril phosphas dihydricus, Kalii dihydrogenophosphas, Lactosum monohydricum, Skimmed 
milk 

 
4. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

 
Για την ενεργητική ανοσοποίηση ευαίσθητων ορνιθίων κατά της Λοιµώδους Θυλακίτιδας 
(IBD/Gumboro). 

 Το εµβόλιο µειώνει τα κλινικά συµπτώµατα της IBD και τις σοβαρές αλλοιώσεις στο θύλακο. 
 Έναρξη ανοσίας: 14 ηµέρες 

Η διάρκεια ανοσίας, όπως αποδείχθηκε µε πειραµατική µόλυνση, είναι 28 ηµέρες, ενώ τα 
αντισώµατα µπορεί να διαρκέσουν 15 εβδοµάδες. 

 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

 
 Να µην εµβολιάζονται ασθενή ορνίθια. 

 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
  

Την 7η ηµέρα µετά τον εµβολιασµό, έχει διαπιστωθεί στην πλειοψηφία των ορνιθίων, µετρίου 
βαθµού γενικευµένη µείωση των λεµφοκυττάρων. Η ανανέωση των λεµφοκυττάρων γίνεται µετά 
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την 7η ηµέρα από τον εµβολιασµό και µέχρι την 28η ηµέρα µόνο κάποια ήπιου βαθµού  νέκρωση 
του θυλάκου παραµένει σε ορισµένα πτηνά. 

 
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 (από 7 ηµερών) 
 
8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 
Μία δόση (ελαχ. 103,0 EID50 ) πρέπει να χορηγείται ανά πτηνό µε το πόσιµο νερό, από την 
ηλικία των 7 ηµερών και µετά. 
Ο καθορισµός της ηµεροµηνίας εµβολιασµού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
συµπεριλαµβανοµένης της στάθµης των µητρικών αντισωµάτων, του τύπου του πτηνού, του 
κινδύνου λοίµωξης και των συνθηκών διαβίωσης των πτηνών. 

 Τα µητρικά αντισώµατα µπορεί να αλληλεπιδράσουν µε το εµβόλιο IBD. Εποµένως, η 
βέλτιστη ηλικία εµβολιασµού εξαρτάται και από τα επίπεδα των µητρικών αντισωµάτων  κατά 
της ΙΒD στο σµήνος και από την δυνατότητα του εµβολίου να υπερκεράσει αυτά τα µητρικά 
αντισώµατα (break-through-titre). H υψηλή οµοιογένεια των επιπέδων των µητρικών 
αντισωµάτων στο σµήνος είναι πολύ σηµαντική για τον καθορισµό του χρόνου εµβολιασµού 
και εγγυάται την καλύτερη λήψη του εµβολίου. Για τον προσδιορισµό της ηλικίας, όταν τα 
µητρικά αντισώµατα έχουν µειωθεί σε βαθµό που επιτρέπει τον αποτελεσµατικό εµβολιασµό, 
συνιστάται το τεστ µε δείγµατα ορών από τουλάχιστον 24 πτηνά µε την χρήση της 
οροδιαγνωστικής και την εφαρµογή του τύπου “Deventer” για τα «ενδιάµεσα» εµβόλια. Για τα 
πτηνά που προέρχονται από γεννήτορες, οι οποίοι είναι πλήρως εµβολιασµένοι ή έχουν 
µολυνθεί από λοιµογόνο ιό, αυτό γίνεται σε ηλικία 14 ηµερών ή αργότερα. Τα πτηνά που είναι 
αρνητικά πτηνά µπορούν να εµβολιαστούν από την ηλικία των 7 ηµερών. 

 Μπορεί να κριθεί απαραίτητος ένα δεύτερος εµβολιασµός 7 ηµέρες µετά τον πρώτο, ειδικά σε 
σµήνη στα οποία τα επίπεδα των αντισωµάτων παρουσιάζουν µεγάλη διακύµανση µεταξύ των 
πτηνών (δηλ. συντελεστής µεταβλητότητας, CV > 30%) ή που δεν είναι οµοιογενούς 
προέλευσης. 

 
       Ορνίθια κρεοπαραγωγής: 

- χωρίς  µητρικά αντισώµατα-από την ηλικία των 7 ηµερών 
- µε µητρικά αντισώµατα-από την ηλικία των 14 ηµερών  
 
Όρνιθες αυγοπαραγωγής: 
- χωρίς  µητρικά αντισώµατα-από την ηλικία των 7 ηµερών 
- µε µητρικά αντισώµατα-από την ηλικία των 3-4 εβδοµάδων 
 

 Τρόπος Χορήγησης: 
 

• Καθορίστε τον αριθµό των δόσεων του εµβολίου και της ποσότητος του νερού, που 
απαιτείται (βλέπε παρακάτω). Μην διαµοιράζετε µεγάλα φιαλίδια για τον εµβολιασµό 
πτηνών, περισσότερων του ενός οικηµάτων 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 υδραυλικό σύστηµα παροχής του νερού 
είναι καθαρά και ελεύθερα από ίχνη απολυµαντικών, απορρυπαντικών, κλπ. 

• Χρησιµοποιήσατε µόνο κρύο τρεχούµενο νερό, κατά προτίµηση µη χλωριωµένο και 
ελεύθερο απολυµαντικών, απορρυπαντικών και µεταλλικών ιόντων, ώστε να εξασφαλιστεί 
η βιωσιµότητα του εµβολίου. Στο νερό µπορεί να προστεθεί σκόνη γάλακτος (2-4 g/l) 
χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (δηλ. < 1% λιπαρά) ή αποβουτυρωµένο γάλα (20-40 
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ml/l νερού) για την βελτίωση της ποιότητας του νερού και ενίσχυση της σταθερότητας του 
ιού. Όµως αυτό πρέπει να γίνει 10 λεπτά πριν από την αραίωση του εµβολίου. 

• Ανοίξατε τη φύσιγγα του εµβολίου µέσα στο νερό και αναµίξατε καλά το περιεχόµενο. 
Προσέξατε ώστε να αδειάσει όλη η φύσιγγα και η κορυφή της ξεπλένοντας µε νερό. 

• Φροντίσατε να καταναλωθεί το νερό, ώστε οι ποτίστρες να έχουν την ελάχιστη δυνατή 
ποσότητα νερού πριν χορηγηθεί το εµβόλιο. Όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να αδειάσουν 
από το σκέτο νερό, ώστε να περιέχουν µόνο νερό µε εµβόλιο. Εάν υπάρχει ακόµη κάποια 
ποσότητα νερού, αδειάσατε τις σωληνώσεις πριν χορηγήσετε το εµβόλιο.  

• Χορηγήσατε το εµβόλιο για (έως) 2 ώρες, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα πτηνά πίνουν αυτό το 
διάστηµα. Η διάθεση των πτηνών για κατανάλωση νερού ποικίλλει και είναι πιθανόν να 
απαιτηθεί η αφαίρεση του πόσιµου νερού για ορισµένο χρόνο, πριν τον εµβολιασµό, ώστε 
να εξασφαλισθεί ότι όλα τα πτηνά πίνουν κατά την περίοδο του εµβολιασµού. 

• Ο στόχος είναι η χορήγηση µιας δόσης σε κάθε πτηνό. 
• Ιδανικό είναι να χορηγηθεί το εµβόλιο στον όγκο του νερού που καταναλώνουν τα πτηνά 

εντός 2 ωρών. Γενικά, χορηγήσατε το αραιωµένο εµβόλιο σε κρύο τρεχούµενο νερό, σε 
αναλογία 1000 δόσεων εµβολίου για 1 λίτρο πόσιµου νερού ανά ηµέρα ζωής για 1000 
πτηνά. Απαιτούνται π.χ. 10 λίτρα νερού για 1000 πτηνά ηλικίας 10 ηµερών. Σε περιοχές µε 
ζεστό κλίµα ή πολύ βαριά πτηνά, η ποσότητα µπορεί να αυξηθεί το µέγιστο έως 40 λίτρα 
ανά 1000 πτηνά. Αν έχετε αµφιβολία, µετρήσατε την κατανάλωση του πόσιµου νερού την 
ηµέρα πριν από την χορήγηση του εµβολίου. 

• Χορηγήσατε το εµβόλιο στα πτηνά αµέσως µετά την αραίωση. Φροντίσατε ώστε κατά τη 
διάρκεια του εµβολιασµού τα πτηνά να µην έχουν την δυνατότητα κατανάλωσης νερού που 
δεν περιέχει το εµβόλιο. 

• Το ανασυσταθέν εµβόλιο θα πρέπει να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες και να µην 
φυλάσσεται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.  

• Το περιεχόµενο των ανοιχτών φιαλιδίων θα πρέπει να χρησιµοποιείται µία µόνο φορά.  
• Θα πρέπει να προετοιµάζεται µόνο εκείνη η ποσότητα που πρόκειται να καταναλωθεί σε 2 

ώρες. 
 
Υπερδοσολογία  
 
Την 7η ηµέρα µετά τον εµβολιασµό, έχει διαπιστωθεί στην πλειοψηφία των ορνίθων µετρίου 
βαθµού γενικευµένη µείωση των λεµφοκυττάρων. Η ανανέωση τους γίνεται την 7η ηµέρα µετά 
τον εµβολιασµό και µέχρι την 28η ηµέρα µόνον κάποια ήπιου βαθµού νέκρωση παραµένει σε 
ορισµένα πτηνά. 

 
9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 
 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

 
Ο εµβολιακός ιός µπορεί να διασπαρεί σε µη εµβολιασµένα ορνίθια καθώς αποβάλλεται µέσω 
των κοπράνων για τουλάχιστον 9 ηµέρες. 

 Αποφύγετε την διασπορά σε όρνιθες που βρίσκονται σε ωοτοκία. 
 Αποφύγετε την έκθεση του εµβολιακού εναιωρήµατος στον ήλιο. 
Για την µείωση κινδύνου λοίµωξης πριν την έναρξη ανοσίας, να αποµακρύνονται τα 
απορρίµµατα και να καθαρίζονται οι θάλαµοι µεταξύ των διαφόρων κύκλων εκτροφής. 
Βεβαιωθείτε ότι το πόσιµο νερό είναι δροσερό, καθαρό, και δεν περιέχει ίχνη απορρυπαντικών 
και απολυµαντικών, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε τη βιωσιµότητα του εµβολίου. 

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

 
 Πλένετε και απολυµάνετε τα χέρια µετά τη χρήση.  

 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
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 Μηδέν ηµέρες 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
  

Να φυλάγεται σε θερµοκρασία + 2 0C έως + 8 0C. Να µην έρχεται σε απευθείας επαφή µε τις 
ακτίνες του ηλίου. 

 ∆ιάρκεια ζωής µετά την αραίωση ή την ανασύσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες: 2 ώρες 
 
12. ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του 
εµβολίου σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης του µε άλλα εµβόλια. Εποµένως συνιστάται να 
µην χορηγούνται άλλα εµβόλια 14 ηµέρες πριν και µετά τον εµβολιασµό µε το προϊόν αυτό. Να 
µην αναµιγνύεται µε άλλες ουσίες εκτός από το νερό και αποβουτυρωµένο γάλα.  

 
13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

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

 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
Φιαλίδιο των 1.000 δόσεων, κουτί µε 10 φιαλίδια των 1.000 δόσεων, φιαλίδιο των 2.000 
δόσεων, κουτί µε 10 φιαλίδια των 2.000 δόσεων, φιαλίδιο των 2.500 δόσεών, κουτί µε 10 
φιαλίδια των 2.500 δόσεων, φιαλίδιο των 5.000 δόσεων, κουτί µε 10 
φιάλίδια των 5.000 δόσεων, φιαλίδιο των 10.000 δόσεων, κουτί µε 10 φιαλίδια των 10.000 
δόσεων 

 

 Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Αριθµός Άδειας Κυκλοφορίας: 77257/27-11-2007/Κ-0144501  
 
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∆ΙΑΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777 

 


