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Листiвка-вкладка

Назва ветериЕарного препарату
СальмАбiк, SalmAbic - вакцина iнактивована масJIяна емульгована проти сальмоЕедьозу.
Склад
Одна доза (0,5 мп) вакцини мiстить:
Активнодiючi речовини :

Sаlmопеllа eпteritidis РТ В3 - 1 х 108 КУо
Sаlmопеllа eпteritidis РТ С8 - 1 х 108 КУо
SаlmопеllафрhimuriumРТ2(+4) -1 х 108КУО
Допомiжнi речовини:
Ад'ювапт: рiдкий парафiн - 0,32 мл
Емульгатор: сорбiтан олеат - 0,028 мл
Емульгатор: полiсорбат 80 - 0,01 мл
KoHcepBarrT: формальдегiд -3 х 10-амл
Фармацевтична форма
Водно-масляна емульсiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
Вакцина формуе активний iMyHiTeT проти Sаlmопеllа eпteritidis та Sаlmопеllа фрhimurium. Стiйкий
iMyHiTeT формуеться через 4 тижнi пiсля ревакцинацii i тривас протягом усього перiоду
продуктивностi.
Вид тварин
Кури.
Показання до застосування
Щля профiлактичноi вакцинацii племiнних бройлерiв, племiнноi яечноi та яечноi птицi проти
сальмонельозу, викJIиканого S. епt eritidi s та S. typhimurium,
Протипоказання
Пiдвищена чугливiсть до компонентiв препарату. Не вакцинувати хворих курей.
Застереження при застосуваннi
перед застосувzlнням BMicT флакону пiдiгрiти до температури з7"с та ретельно збовтати.
Обладнання NIя вакцинацii необхiдло попередньо очистити i стерилiзувати.
Взасмодiя з iншими засобами
Iнформацiя стосовIIо нешкiдливостi та ефективностi застосувirннrl вакцини з iншими
Веторинарними препаратап{и вiдсутня. Рiшення щодо введеЕня засобу з iншими ветеринарним
препаратаI\,Iи приймае безпосередньо лiкар ветеринарноТ медицини.
Особливi вказiвки пЦ час несучостi
Не застосовувати
Спосiб застосування та дози
Вакцину застосовують у вiцi вiд 9 тижнiв у лозi 0,5 мл/гол. шJIяхом пiдшкiрних iн'екцiй в область
нижньоi частини шиi або мiж крилаlr.tи.
Ревакцинацiю проводять через 4-6 тижнiв, Еlле не пiзнiше, нiж за 3 тижнi до початку перiоду
HecyrocTi
Побiчнi ефекти
У мiсцi введення вакцини можливi мiсцевi реакцiТ у виглядi приrrухлостi розмiром 5_10 мм, якi
зникtlють саlrлi по собi протягом 2-3 тижнiв.
Перiод впведення (каренцii)
Не вакцинувати за 21 день до забою.
Спецiальнi застереження для осiб i обс.гryговуючого персоналу, якi застосовують ВIП
уникати ауговilкцинацiт. У разi випадкового введення вакцини необхiдно TepMiHoBo зворнугися до
лiкаря.
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Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способи його знешкодження
i утилiзацii
Невикористаний i протермiнований препарат або використанi порожнi флакони повиннi буги

угилiзованi згiдно мiсцевих вимог.
TepMiH придатностi
18 мiсяцiв. Пiсля вiдкриття флакону, вtжцину необхiдно використати одразу.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати у сухому темному мiсцi при ToмпepaTypi вiд 2ОС до 8ОС. Не заrлорожувати!
Упаковка
Вакцина випускаеться у бiлих пластикових флаконах об'емом 250 мл, що мiстять 500 доз, або 500
мл, що мiстять 1000 доз. Флакони з вакциною герметично закритi гуI\dовим корком, придатним для
проколювання, та завurльцьованi алюмiнiсвими кришкalми.
Назва та мiсцезнаходження власника ресстрацiйного посвiдчення i виробпика
АБIК Бiолоджикал Лабораторiз Лтд., а/с 489, Вестерн Iндастрiал Зоун, Бейт Шемеш, 99100, Iзраiль.
Правила вiдпусlсу
За рецептом.
Щодаткова iнформацiя
Якщо препарат не вiдповiдае вимога:rл листiвки-вкJIадки або виникли ускJIаднення, застосув€tння

цiеi cepii негйно припиняють i повiдомJuIють ,Щержавний науково-контрольний iнститут
бiотехнологiТ i пrтаrцiв мiкроорганiзмiв ЦНКIБШМ) та постачiшьника (виробника). Одночасно з

послЕlIIцем у ДНКIБШМ направJIяють, вiдповiдно до кВказiвки про порядок пред'явлення

рекламацiй на бiологiчнi препарати, що призначеЕi для застосуванIuI у ветеринарнiй медицинi> вiд
03.06.98 N9 2, три нерозкритi флакони цiеi copii препарату за адресою: 03151, м. КиiЪ, вул.

,Щонецька, 30, ДНКБШМ.
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