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PAKENDI INFOLEHT 
Poulvac IB Primer, lüofilisaat okulonasaalsuspensiooni valmistamiseks/joogivees 

manustamiseks kanadele 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja: 
Zoetis Belgium SA 
Rue Laid Burniat 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgia 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. 
C/Campródon s/n “La Riba” 
17813 Vall de Bianya 
Girona 
Hispaania 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Poulvac IB Primer, lüofilisaat okulonasaalsuspensiooni valmistamiseks/joogivees manustamiseks 
kanadele. 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks annus sisaldab: 
 
Toimeained: 
Lindude nakkava bronhiidi nõrgestatud elusviirus, tüvi H120:   103,0–105,4 EID50 

Lindude nakkava bronhiidi nõrgestatud elusviirus, tüvi D274 kloon:  103,0–105,4 EID50 
 
Valge kuni kreemja värvusega lüofilisaat. 
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist läbipaistev kuni valge läbipaistmatu suspensioon (sõltuvalt 
kasutatavast veehulgast). 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Kanade aktiivseks immuniseerimiseks lindude nakkava bronhiidi viiruse (IBV) Massachusettsi 
serotüübi tüvede ja tüvega D274 sarnanevate tüvede vastu. 
 
Immuunsuse teke: 27 päeva pärast vaktsineerimist. 
Immuunsuse kestus: 16 nädalat. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 
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6. KÕRVALTOIMED 
 
Väga harva võib vaktsineerimise järgselt täheldada kergeid reaktsioone, mis väljenduvad mööduvate 
respiratoorsete nähtudena. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud). 
 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
 
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Kana. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Ühe linnu kohta manustatakse üks annus vaktsiini pihustusmeetodil, silmatilkadena või joogiveega. 
Kasutatava vee kogus sõltub manustamisviisist. 
 
Manustamine pihustamismeetodil: lahjendage manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin konkreetse 
jämepihustusseadme juhiste kohaselt, arvestades ühe annuse manustamiskõlblikuks muudetud 
vaktsiini ühe linnu kohta. Ühe annuse soovitatav maht on 0,1–0,5 ml. 
Pihustusseadme tilga läbimõõduks määrata 0,12–0,15 mm. Pihustuspea kaugus linnust peab olema 
umbes 50 cm. 
 
Ventilatsioon tuleb pihustamise ajaks ja umbes 20–30 minutiks pärast pihustamist välja lülitada või 
maha keerata. Loomade rahustamiseks on soovitatav valgustust hämaramaks muuta. 
 
Manustamine silmatilkadena: 50 ml 1000 linnu kohta. 
Silma manustatakse üks tilk (0,05 ml) vaktsiinilahust. Manustamise ajaks tuleb linnu pea fikseerida 
nii, et tilk silmast välja ei valguks. 1000 vaktsiiniannust lahustatakse 50 ml vees. 
 
Manustamine joogivees: sõltub lindude vanusest: 1000 kana kohta vajaminev veekogus liitrites 
määratakse kanade vanuse järgi päevades (maksimaalselt 40 liitrit). 
 
Kasutada ei tohi suure kloori- või metalliioonide sisaldusega vett. Kõik torustikud jms peavad olema 
täiesti puhtad ja desinfektandi või puhastusainete jääkideta. Veele on soovitatav lisada kaitsvaid 
valke, näiteks lõssipulbrit (2 g ühe liitri vee kohta) või lõssi (1 liiter 50 liitri vee kohta). 
 
Enne vaktsineerimist peavad linnud olema umbes 2 tundi joomata. Vaktsineerimiseks kasutage 1000 
linnu kohta nii mitu liitrit vett, kui on lindude vanus päevades, maksimaalne kogus on 40 liitrit, nagu 
on soovitatud eespool. 
 
Valmistage vaktsiinilahus, mis tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul. Eemaldage vaktsiiniviaalilt kork ja 
kate, suspendeerige vaktsiin ettenähtud veekoguses ning segage ettevaatlikult. Ampull tuleb alati 
täielikult tühjendada. Lahjendatud vaktsiin manustada kohe. Jälgige, et lindudel ei oleks enne kogu 
ravimit sisaldava vee ära tarbimist juurdepääsu ravimita joogiveele. 
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Vaktsineerimisskeem: 
Broilerid: vaktsineerimine alates 1. elupäevast. 
Tulevased muna- või aretuskanad: vaktsineerimine alates 1. elupäevast või 3.–4. elunädalal 
noorkanade koheseks kaitseks ja järgnevate inaktiveeritud vaktsiiniga vaktsineerimiste 
ettevalmistamiseks. 
Muna- või aretuskanad: vaktsineerimine alates munemise algusest. 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Päev enne ja pärast vaktsineerimist ei tohi kanadele manustada muid ravimeid ega kasutada kanalas 
desinfektsioonivahendeid. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
0 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida ja transportida külmas (2 C…8 C). 
Hoida valguse eest kaitstult. 
Mitte lasta külmuda. 
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. 
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Vaktsiinitüvi võib üle kanduda vaktsineerimata kanadele. Kliinilised ohutuse ja virulentsuse 
taastumise uuringud on näidanud, et vaktsiinitüvi on kanadele ohutu. Soovitatav on kõiki koos 
peetavaid linde vaktsineerida samal ajal. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Veterinaarravimiga töötamise ajal, eriti pihustamismeetodil vaktsineerides, kasutada järgmisi isiklikke 
kaitsevahendeid: kaitseprillid ja tolmumask või õhutsirkulatsiooniga kiiver. 
 
Vaktsineeritud kanadega töötav personal peab järgima üldise hügieeni põhimõtteid (rõivaste 
vahetamine, kinnaste kandmine, jalatsite puhastamine ja desinfitseerimine). 
 
Munemisperiood 
Veterinaarravimi ohutus munemisperioodil on tõestatud. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste 
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik 
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi. 
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Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Kümnekordne üleannustamine ei põhjustanud muid sümptomeid peale lõigus 6 nimetatute. 
 
Sobimatus 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Juuli 2021 
 
 
15. LISAINFO 
 
Vaktsiin tarnitakse karpides, milles on kümme 6 ml viaali 1000, 2500 või 5000 annusega. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 


