Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση

LUMPY SKIN DISEASE

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

Reg. No. G 0110 (Act 36/1947) Namibia: NSR 0584
Λυοφιλοποιημένο εμβόλιο, με ζώντα εξασθενημένο ιό (στέλεχος Neethling) για την προληπτική
ανοσοποίηση των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας.
Φυλάσσεται σε ψυγείο στους 4°C - 8°C. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που
αναγράφεται στη φιάλη.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μόσχοι από εμβολιασμένες αγελάδες πρέπει να εμβολιάζονται σε ηλικία 6 μηνών. Θα πρέπει να
εφαρμόζεται ετήσιος επανεμβολιασμός.
Μόσχοι από μη εμβολιασμένες αγελάδες μπορούν να εμβολιαστούν σε οποιαδήποτε ηλικία.
Εάν είναι δυνατόν, όλα τα ζώα πρέπει να εμβολιάζονται κατά τη διάρκεια της άνοιξης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Βοοειδή που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να σφάζονται για 7 ημέρες μετά
τον εμβολιασμό.
Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα.
Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά, τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα και τα ζώα.
Παρά το γεγονός ότι το προϊόν αυτό έχει δοκιμαστεί εκτενώς κάτω από πολλές και ποικίλες συνθήκες,
μπορεί να επακολουθήσει αποτυχία σαν αποτέλεσμα ευρέος φάσματος αιτιών. Εάν υπάρχει τέτοια
υποψία, ζητήστε τη συμβουλή κτηνιάτρου και ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης του προϊόντος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χρησιμοποιήστε το εμβόλιο μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.
Αποστειρώστε τις σύριγγες και τις βελόνες με βρασμό σε νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μη
χρησιμοποιείτε απολυμαντικά ή υδατικά διαλύματα αιθανόλης για την αποστείρωση των βελόνων ή
των συριγγών. Το δραστικό συστατικό του εμβολίου είναι σε μορφή σκόνης ή σύμπηκτου σε μικρή
φιάλη. Μέσω μιας αποστειρωμένης σύριγγας, μεταφέρετε περίπου 5 ml αποστειρωμένου διαλύτη στη
φιάλη που περιέχει το λυοφιλοποιημένο εμβόλιο. Ανακατεύετε έως ότου όλη η σκόνη διαλυθεί και
στη συνέχεια μεταφέρετε το εναιώρημα αυτό στον υπόλοιπο αποστειρωμένο διαλύτη και ανακατέψτε
ξανά καλά μέσω της αποστειρωμένης σύριγγας. Το εμβόλιο είναι έτοιμο προς χρήση και θα πρέπει να
ενίεται αμέσως.
Κρατήστε το εμβόλιο δροσερό και αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο και τις υψηλές
θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού.
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από το γέμισμα της σύριγγας.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
Βοοειδή: 2 ml υποδόρια
ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
Κάποια βοοειδή μπορεί να αναπτύξουν οίδημα στο σημείο της ένεσης από περίπου την τέταρτη ημέρα
και μετά. Αυτά τα οιδήματα μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, αλλά εξαφανίζονται με το χρόνο χωρίς να
αφήνουν επιπτώσεις μετά. Η ανοσία αρχίζει να αναπτύσσεται περίπου 10 ημέρες μετά την
ανοσοποίηση και τα ζώα προστατεύονται πλήρως μετά από 3 εβδομάδες. Ωστόσο, το εμβόλιο δεν
παρέχει υποχρεωτικά απόλυτη ανοσία σε όλα τα ζώα.
Μπορεί να συμβεί μια προσωρινή μείωση της παραγωγής γάλακτος.
Ένα μικρό ποσοστό βοοειδών έχει εκ φύσεως ανοσία στον ιό της οζώδης δερματίτιδας και δεν
αναπτύσσει αντισώματα μετά τον εμβολιασμό. Όταν συμβαίνει αυτό στις αγελάδες, δεν υπάρχουν
αντισώματα κατά την παραγωγή πρωτογάλατος και οι μόσχοι των αγελάδων αυτών μπορεί να
βρίσκονται σε κίνδυνο από μικρή ηλικία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθεται σε φιάλες των 25 και 50 δόσεων.
Κάτοχος έγκρισης:
Onderstepoort Biological Products SOC Ltd, Co. Reg. No. 2000/022686/06
Private Bag X07, Onderstepoort, 0110
Tel: +27(0)12 522 1500
Fax: +27(0)12 522 1591
Made in South Africa

