Autogenna szczepionka: Instrukcja użycia, Środki ostrożności, Ostrzeżenia
W celu aktywnego uodporniania zdrowych zwierząt na infekcje bakteryjne. Wydawanie tylko na podstawie recepty
lekarza weterynarii.
Producent: AniCon Labor GmbH, Muehlenstrasse 13, 49685 Hoeltinghausen, Niemcy
Skład:
Zawiesina nieaktywnych bakterii, dodano adiuwanty (szczegóły patrz na odwrotnej stronie etykiety)
Charakterystyka i zakres zastosowań:
Szczepionki autogenne służą do aktywnego uodporniania zdrowych zwierząt przeciwko infekcjom wywoływanym
przez bakterie.
Instrukcje dotyczące aplikacji
Dawka i sposób stosowania został podany na etykiecie.
Mocno wstrząsnąć przed użyciem. Przed wstrzyknięciem należy wstępnie ogrzać produkt.
Szczepionkę należy użyć natychmiast po otwarciu butelki.
Zgodność:
Ten produkt został wyprodukowany specjalnie dla zwierząt gospodarskich w docelowym gospodarstwie.
Przed szczepieniem dużych stad (OFST), kompatybilność powinna być przetestowana dwukrotną zalecaną
dawką na niewielkiej liczbie zwierząt (20).
Przeciwwskazania
Aby uniknąć nadwyrężenia organizmu, nie powinno stosować się równoległych szczepień.
W przypadku zaistnienia jednej z poniższych sytuacji szczepienie należy odłożyć do momentu wyeliminowania
źródła zakłóceń:
 chore stada i podejrzane osobniki o infekcję utajoną lub subkliniczną;
 stada, które są pod wpływem stresu.
W przypadku znanej historii z infekcjami Pseudomonas aeruginosa w gospodarstwie, wstrzyknięcia podskórne
są przeciwwskazane.
Rekomendacje
Szczepienie może prowadzić do tymczasowego zmniejszenia spożycia pokarmu i/lub wody. Zaleca się dodawanie
elektrolitów do wody pitnej na dwa dni przed szczepieniem.
Spadek spożycia pożywienia sprzyja występowaniu kokcydiozy u młodych ptaków.
Dlatego przed i po szczepieniu zaleca się terapie kokcydiozy metafilaktycznej
Do użytkownika:
Ten produkt zawiera formaldehyd, wodorotlenek glinu i/lub olej mineralny.
Przypadkowe wstrzyknięcie lub samowstrzyknięcie może spowodować silny ból i obrzęk, szczególnie jeśli produkt zostanie wstrzyknięty
do stawu lub palca. W rzadkich przypadkach może to spowodować utratę dotkniętego palca, o ile nie zostanie udzielona natychmiastowa
pomoc lekarska.
W sytuacji przypadkowego wstrzyknięcia, nawet bardzo małej dawki tego produktu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem,
zabierając ze sobą ulotkę.
Jeśli ból utrzymuje się przez ponad 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie zasięgnąć porady lekarza.
Do lekarzy
Produkt zawiera formaldehyd, wodorotlenek glinu i/lub olej mineralny. Nawet jeśli małe ilości zostały wstrzyknięte, lub przypadkowo
wstrzyknięte, może to spowodować intensywny obrzęk, prowadzący na przykład do martwicy niedokrwiennej, a nawet do utraty palca.
Wymagany jest specjalistyczny i szybki zabieg chirurgiczny, które może wymagać wczesnego nacięcia i nawodnienia obszaru nakłucia,
szczególnie gdy dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.
Przechowywanie i natychmiastowe użycie
6 miesięcy w 2-8 stopniach Celsjusza.
Wyższe temperatury podczas transportu nie powodują uszkodzeń produktu (maksymalnie do 30°C przez maksymalnie 5 dni)
Trzymaj lek zamknięty i niedostępny dla dzieci!
Produkt musi być zużyty po otwarciu!
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