
 
ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
ΑviPro SALMONELLA VAC T 

Λυοφιλοποιηµένο υλικό για χρήση σε πόσιµο νερό. 
 
 
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 και 
παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση 
των παρτίδων::  

Lohmann Animal Health GmbH  
27472 Cuxhaven, Heinz - Lohmann - Str. 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 ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
 ΑviPro SALMONELLA VAC T 
           Λυοφιλοποιηµένο υλικό για χρήση σε πόσιµο νερό. 
 
3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

∆ραστικό συστατικό: 
1 δόση περιέχει: 
Τουλάχιστον 1 x 108

έως  6 x 108 CFU* ζωντανά εξασθενηµένα βακτηρία της Salmonella 
Typhimurium, στέλεχος Nal 2/Rif 9/Rtt. 

 
          *CFU = µονάδες σχηµατισµού αποικιών  
 
 Εµφάνιση: Λευκός έως γκριζωπός/ καφέ σβώλος 
 
4. ΕΝ∆ΕΙΞΗ 
 

Ενεργητική ανοσοποίηση των ορνίθων για τη µείωση της θνησιµότητας, της εγκατάστασης, της 
µεταφοράς και της απέκκρισης µέσω των κοπράνων, των στελεχών της Salmonella 
Typhimurium. 

 Η ανοσοποίηση επιτυγχάνεται 15 ηµέρες µετά από τον πρώτο εµβολιασµό. 
Εφαρµόζοντας το πρόγραµµα των τριών δόσεων, η ανοσοποίηση διαρκεί 50 εβδοµάδες στις 
όρνιθες ωοπαραγωγής και στους γεννήτορες, και για τουλάχιστον 6 εβδοµάδες µετά από έναν 
εµβολιασµό στα ορνίθια κρεοπαραγωγής.  

 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 

Να µην εµβολιάζονται άρρωστα πτηνά.  
Να µην εµβολιάζονται πτηνά σε περίοδο ωοτοκίας και εντός 3 εβδοµάδων πριν από την έναρξη 
της περιόδου ωοτοκίας. 

 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  



 
Καµία. 
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 (µελλοντικοί γεννήτορες αναπαραγωγής και ωοπαραγωγής, ορνίθια κρεοπαραγωγής) 
από την 1η ηµέρα της ζωής τους. 

 
8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Για χορήγηση από του στόµατος µετά από ανασύσταση σε πόσιµο νερό.. 
 
 ∆οσολογία και χρήση: 
 Χορήγηση µίας δόσης ανά πτηνό. 
 Το εµβόλιο δύναται να χορηγηθεί από την 1η ηµέρα της ζωής του πτηνού. 
  
 Συνιστώµενο πρόγραµµα εµβολιασµού: 
 
 Πρόγραµµα δόσεων: 
 Ορνίθια κρεοπαραγωγής:  
  Μία δόση από την 1η ηµέρα ζωής. 
 
 Ορνίθια που προορίζονται για ωοτοκία/αναπαραγωγή:  
 Μία δόση από την 1η ηµέρα ζωής, στη συνέχεια δεύτερος εµβολιασµός σε ηλικία 7 εβδοµάδων 
 και τρίτος εµβολιασµός σε ηλικία 16 εβδοµάδων, τουλάχιστον 3 εβδοµάδες πριν από την  
 έναρξη της ωοτοκίας. 
 

Πόσιµο νερό: 
1. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αγωγοί, οι σωληνώσεις, τα αυλάκια, οι ποτίστρες κλπ, είναι καθαρά 
και δεν περιέχουν ίχνη απολυµαντικών, απορρυπαντικών, σαπουνιού κλπ. 
 
2. Χρησιµοποιείτε κρύο και καθαρό νερό µόνο, κατά προτίµηση µη χλωριωµένο και χωρίς 
ιόντα µετάλλου. 
 
3. Ανοίξτε την αµπούλα του εµβολίου µέσα στο νερό και διαλύστε καλά το περιεχόµενο. 
Καθώς το συγκεντρωµένο εµβόλιο είναι ελαφρά ιξώδες, φροντίστε ώστε να αδειάσει εντελώς η 
αµπούλα και το καπάκι της ξεπλένοντάς τα στο νερό. 
 
4. Στη συνέχεια, διαλύστε το φάρµακο σε δοχείο 1 λίτρου και αναδέψτε το καλά πριν 
προσθέσετε περισσότερο νερό σε 10-λιτρο δοχείο πριν τη χορήγηση. Το εµβόλιο θα πρέπει να 
ανακατεύεται καλά για αρκετά λεπτά σε κάθε στάδιο. Υπολογίστε τον αριθµό δόσεων εµβολίου 
και την απαιτούµενη ποσότητα νερού (βλέπε παρακάτω). Μη διαχωρίζετε µεγάλα φιαλίδια για 
να εµβολιάσετε περισσότερα από 1 ορνιθοτροφεία ή συστήµατα πόσιµου νερού για την 
αποφυγή σφαλµάτων στο µείγµα. 
 
5. Οδηγία: προσθέστε το διαλυµένο εµβόλιο σε κρύο νερό σε αναλογία 1 λίτρο νερό ανά 1.000 
πτηνά ανά ηµέρα ηλικίας, π.χ. απαιτούνται 10 λίτρα για 1.000 κοτόπουλα ηλικίας 10 ηµερών. 
Για να προσδιορίσετε τη σωστή ποσότητα νερού κατά περίπτωση, συµβουλευτείτε τις 
µετρήσεις νερού της προηγούµενης ηµέρας. Θα πρέπει να προστεθεί στο νερό (2 - 4 γρ. ανά 
λίτρο) γάλα χαµηλών λιπαρών (δηλ. < 1% λιπαρά) σε σκόνη ή αποβουτυρωµένο γάλα (20 - 40 
ml/λίτρο νερού) ώστε να αυξηθεί η σταθερότητα του εµβολίου. 
Το µείγµα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προστεθεί στο εµβόλιο 10 λεπτά νωρίτερα. Θα 
πρέπει όλες οι σωληνώσεις να αδειάσουν από το σκέτο νερό ώστε οι ποτίστρες να περιέχουν 
µόνο το νερό µε το διαλυµένο εµβόλιο. 



Ιδανικά, το εµβόλιο πρέπει να χορηγείται σε όγκο νερού που πίνουν τα πτηνά εντός 4 ωρών. 
Σε περίπτωση αµφιβολίας, η κατανάλωση του νερού θα πρέπει να προσδιοριστεί την ηµέρα 
πριν τον εµβολιασµό. 
 
 
6. Αφήστε το νερό στις ποτίστρες να καταναλωθεί ώστε η ποσότητα νερού πριν τη χορήγηση 
του εµβολίου να είναι στα κατώτερα επίπεδα. Εάν υπάρχει ακόµη νερό, οι ποτίστρες θα πρέπει 
να αποστραγγιστούν πριν τη χορήγηση του εµβολίου. Το νερό που περιέχει το εµβόλιο θα 
πρέπει να χορηγηθεί εντός 4 ωρών. Βεβαιωθείτε ότι πίνουν όλα τα πτηνά κατά την περίοδο 
χορήγησης. Η συµπεριφορά των πτηνών σε ότι αφορά την κατανάλωση νερού διαφέρει. Είναι 
πιθανό να πρέπει να στερήσετε το νερό σε ορισµένα ορνιθοτροφεία πριν τον εµβολιασµό ώστε 
να εξασφαλίστε ότι όλα τα πτηνά θα πιουν νερό κατά την περίοδο του εµβολιασµού. Στόχος 
είναι η χορήγηση µίας δόσης εµβολίου ανά πτηνό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ίσως να 
είναι απαραίτητη µία περίοδος στέρησης νερού 2 - 3 ωρών προ του εµβολιασµού. 
 

9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 

Χορηγήστε το διαλυµένο εµβόλιο άµεσα στα πτηνά. 
Βεβαιωθείτε ότι τα πτηνά δεν έχουν πρόσβαση σε σκέτο νερό (χωρίς εµβόλιο) κατά τη διάρκεια 
του εµβολιασµού. 
Αποφύγετε την έκθεση του εναιωρήµατος εµβολίου στο ηλιακό φως. 

 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 

Κρέας, εδώδιµοι ιστοί και αυγά: 21 ηµέρες.   
 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
           Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά. 
 Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). 
 Μην καταψύχετε. 
           Να προστατεύεται από το φως. 
 
           Να µην χρησιµοποιείται µετά από την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. 
           ∆ιάρκεια ζωής µετά από την ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες: 4 ώρες.  
 
12. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Να µην εµβολιάζονται πτηνά σε περίοδο ωοτοκίας και εντός 3 εβδοµάδων πριν από την έναρξη 
της περιόδου ωοτοκίας. 
Είναι πιθανό το στέλεχος του εµβολίου να µολύνει ευπαθή πτηνά που έρχονται σε επαφή µε τα 
εµβολιασµένα. 
Φροντίστε επίσης ώστε το νερό της βρύσης να µην περιέχει απορρυπαντικά ή απολυµαντικά. 
 

 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
 

Το στέλεχος του εµβολίου είναι ευαίσθητο στα αντιβιοτικά που περιέχουν φθοροκινολόνες και 
έχει αυξηµένη ευαισθησία στην ερυθροµυκίνη, τη χλωραµφενικόλη, τη δοξυκυκλίνη, τα 
απορρυπαντικά και τις βλαβερές ουσίες του περιβάλλοντος. 

 Να εµβολιάζονται υγιή πτηνά µόνο. 
Η διαφοροποίηση µεταξύ εµβολιακών και άγριων στελεχών γίνεται µε τη βοήθεια 
αντιβιογράµµατος. Σε αντίθεση µε τα φυσικά στελέχη, τα στελέχη του εµβολίου είναι 
ευαίσθητα στην ερυθροµυκίνη (συνιστώµενη συγκέντρωση 15 - 30 µg/ml) και ανθεκτικά στο 
ναλιδιξικό οξύ (συνιστώµενη συγκέντρωση 20 µg/ml) και στη ριφαµπικίνη (συνιστώµενη 
συγκέντρωση 200 µg/ml). 



Ανάλογα µε το σύστηµα εξέτασης που χρησιµοποιείται, ο εµβολιασµός από το στόµα ενδέχεται 
να έχει ως αποτέλεσµα χαµηλές οροθετικές αντιδράσεις µεµονωµένων πτηνών σε ένα σµήνος. 
Επειδή η ορολογική παρακολούθηση της Salmonella ελέγχει το σµήνος σαν σύνολο, τα θετικά 
ευρήµατα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν, π.χ. βακτηριολογικά. 
 
Τα εµβολιασµένα ζώα µπορεί να απεκκρίνουν τα εµβολιακά στελέχη έως και 14 ηµέρες µετά 
τον εµβολιασµό. 
 
Επειδή το στέλεχος του εµβολίου είναι ένα ζωντανό βακτηρίδιο, θα πρέπει να αποφεύγεται η 
ταυτόχρονη χρήση χηµειοθεραπευτικών µέσων που δρουν αποτελεσµατικά κατά της 
Salmonella. 
Αν αυτό δεν είναι εφικτό, το κοπάδι θα πρέπει να ανοσοποιηθεί ξανά. Η απόφαση για τη 
χορήγηση του εν λόγω εµβολίου πριν από ή έπειτα από τη χορήγηση οποιασδήποτε 
χηµειοθεραπευτικής αγωγής θα πρέπει να λαµβάνεται κατά περίπτωση. 
  
Υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα για την χρήση 
του εµβολίου αυτού, την ίδια ηµέρα αλλά όχι ταυτόχρονα µε ανάµιξη, µε οποιοδήποτε άλλο 
από τα εµβόλια της ίδιας εταιρείας Lohmann Animal Health- Marek* (ιός έρπητα ινδόρνιθας 
και Rispens), της ίδιας εταιρείας Lohmann Animal Health και µε το  ΑviPro SALMONELLA 
VAC Ε. 
 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα από την 
ταυτόχρονη χρήση του εµβολίου αυτού µε οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρµακευτικό 
προϊόν εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω. Η απόφαση για τη χορήγηση του εν 
λόγω εµβολίου πριν από ή έπειτα από τη χορήγηση οποιουδήποτε κτηνιατρικού φαρµακευτικού 
προϊόντος θα πρέπει να λαµβάνεται κατά περίπτωση. 
 
*∆εν είναι εγκεκριµένο σε όλες τις χώρες. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό 
προϊόν σε ζώα 

 
Φοράτε γάντια κατά την ανασύσταση του εµβολίου. Ανοίγετε το φιαλίδιο µέσα στο νερό για να 
αποφύγετε τα αερολύµατα. Φοράτε αδιαπέραστα γάντια που καλύπτουν όλο το βραχίονα όταν 
αναµιγνύετε το εµβόλιο σε δοχείο ή δεξαµενή. Απολυµάνετε και πλύνετε τα χέρια σας µετά το 
χειρισµό του εµβολίου. Απαγορεύεται η κατάποση. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει 
κατάποση, να αναζητήσετε αµέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το 
εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρµακευτικού προϊόντος. Το στέλεχος 
του εµβολίου είναι ευαίσθητο σε αρκετά αντιβιοτικά συµπεριλαµβανοµένων και 
φθοροκινολονών (σιπροφλοξακίνη). 
 
Φροντίστε ώστε να πλύνετε και να απολυµάνετε τα χέρια σας µετά το χειρισµό περιττωµάτων 
από πτηνά, ειδικότερα κατά τις πρώτες 14 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό. 
Το προσωπικό που ασχολείται µε την φροντίδα των εµβολιασµένων ζώων πρέπει να τηρεί τους 
κανόνες υγιεινής( αλλαγή ρουχισµού, χρήση γαντιών, καθορισµός και απολύµανση µποτών) και 
να προσέχει ιδιαίτερα κατά το χειρισµό των απορριµµάτων από εµβολιασµένα ζώα.  
 
Άτοµα µε ανοσοκαταστολή κρίνεται σκόπιµο να αποφεύγουν την επαφή µε το εµβόλιο και τα 
προσφάτως εµβολιασµένα ζώα. 
 
Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν δεν θα πρέπει να χορηγείται από γυναίκες στην 
εγκυµοσύνη. 
 

 



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 
 
04/2016 

 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 
 Φιαλίδια των 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 δόσεων 
 Συσκευασίες των 2 η 10 x 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 δόσεων 

 
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

  
  Αριθµός Άδειας Κυκλοφορίας: 16204/13-03-2008/K0169301 
 

500 δόσεις: 016930101 
1.000 δόσεις : 016930102 
1.500 δόσεις: 016930103 
2.000 δόσεις: 016930104 
2.500 δόσεις: 016930105 
2 x 500 δόσεις: 016930106 
2 x 1.000 δόσεις: 016930107 
2 x 1.500 δόσεις: 016930108 
2 x 2.000 δόσεις: 016930109 
2 x 2.500 δόσεις: 016930110 
10 x 500 δόσεις: 016930111 
10 x 1.000 δόσεις: 016930112 
10 x 1.500 δόσεις: 016930113 
10 x 2.000 δόσεις: 016930114 
10 x 2.500 δόσεις: 016930115 
 

 
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 
 


