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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

 
 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

CEVAC IBD L  

 
Εμβόλιο για τη νόσο Gumboro των ορνίθων 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
1 δόση εμβολίου περιέχει: 
Δραστικό συστατικό: 
Live Avian infectious bursal disease virus strain, Winterfield 2512, G-61 
min 102,0 EID50 - max 103,2 EID50 

(EID50: embryo infectious dose 50%)  

    

Έκδοχα: 
Βλέπετε πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Λυοφιλοποιημένο υλικό για πόσιμο εναιώρημα. 
Λυοφιλοποιημένο υλικό μπλε χρώματος, για ανασύσταση με το πόσιμο νερό. 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1 Είδη ζώων 
 
Κρεοπαραγωγά ορνίθια (από την ηλικία των 10 ημερών). 
 
4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις, προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 
 
Για την ενεργητική ανοσοποίηση κρεοπαραγωγών ορνιθίων με μητρικά αντισώματα 
κατά της νόσου Gumboro, με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας, της κλινικής 
νόσου, της απώλειας βάρους και των οξειών αλλοιώσεων του θυλάκου του 
Fabricius που προκαλούνται από πολύ λοιμογόνα στελέχη του ιού της νόσου 
Gumboro των ορνίθων (IBD). 
Έναρξη της ανοσίας: 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. 
Διάρκεια της ανοσίας: μέχρι την 27η ημέρα μετά τον εμβολιασμό. 
 
 
 
4.3 Aντενδείξεις 
 
Να μην εμβολιάζονται άρρωστα πτηνά. 
Να μην εμβολιάζονται μολυσμένα σμήνη με κλινικά συμπτώματα. 
Να μη χρησιμοποιείται το εμβόλιο για την ανοσοποίηση σμηνών χωρίς μητρικά 
αντισώματα (MDA) (βλέπετε κεφάλαιο 4.5). 
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4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 
 
Το εμβόλιο περιέχει στέλεχος “intermediate-plus” που προκαλεί ανοσοκαταστολή 
και βλάβη του θυλάκου του Fabricius (βλέπετε κεφάλαια 4.5, 4.6 και 5). Γι’ αυτό, το 
εμβόλιο συνιστάται για την ανοσοποίηση ορνιθίων με μητρικά αντισώματα και τα 
οποία εκτίθενται σε πολύ λοιμογόνα στελέχη του ιού της νόσου Gumboro.  
   
4.5  Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
Δεν συνιστάται ο εμβολιασμός ορνιθίων ηλικίας μικρότερης των 10 ημερών, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο των μητρικών αντισωμάτων (βλέπετε κεφάλαιο 4.9). 
Το εμβόλιο περιέχει ένα “intermediate-plus” στέλεχος που προκαλεί σημαντική 
ανοσοκαταστολή και βλάβη του θυλάκου του Fabricius σε πτηνά χωρίς μητρικά 
αντισώματα. 
Ο εμβολιακός ιός μπορεί να απεκκρίνεται από τα εμβολιασμένα πτηνά και στη 
συνέχεια να μεταδίδεται σε ευαίσθητα πτηνά. Για την πρόληψη της διασποράς του 
εμβολιακού ιού, θα πρέπει να απολυμαίνονται ο εξοπλισμός του εμβολιασμού και 
οι θάλαμοι των πτηνών πριν την εισαγωγή νέων πτηνών. 
Το εμβόλιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχουν πολύ 
λοιμογόνα στελέχη της νόσου Gumboro των ορνίθων. 
Να εμβολιάζονται ταυτόχρονα όλα τα πτηνά ενός σμήνους.  
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που 
χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
Το άτομο που ενεργεί τον εμβολιασμό θα πρέπει να πλένει και να απολυμαίνει τα 
χέρια μετά τον εμβολιασμό, όπως επίσης και τον εξοπλισμό για τον εμβολιασμό. 
 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 
 
Δεν υπάρχουν δεδομένα μελετών ασφαλείας από χορήγηση μιας δόσης στα ζώα 
στόχο (κρεοπαραγωγά ορνίθια ηλικίας 10 ημερών με μητρικά αντισώματα). 
 
4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 
 
Το εμβόλιο να μη χρησιμοποιείται σε ωοτόκες όρνιθες και πτηνά αναπαραγωγής. 
 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης 
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου όταν χρησιμοποιείται με άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Ως εκ 
τούτου, η απόφαση για τη χρήση του εμβολίου αμέσως πριν ή μετά τη χρήση 
άλλου κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος να λαμβάνεται κατά περίπτωση. 
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4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
 

Το Cevac IBD L χορηγείται στα πτηνά με το πόσιμο νερό. 
Τα κρεοπαραγωγά ορνίθια συνιστάται να εμβολιάζονται με το Cevac IBD L από τη 10η 
έως τη 18η περίπου ημέρα της ζωής τους, ανάλογα με το επίπεδο των μητρικών 
αντισωμάτων. 
Ο ενδεδειγμένος χρόνος εμβολιασμού μπορεί να υπολογιστεί με βάση το επίπεδο 
μητρικών αντισωμάτων (Virus Neutralisation titre) των ορνιθίων στην ηλικία 1 – 7 
ημερών. Το σμήνος που πρόκειται να εμβολιαστεί πρέπει να έχει κατά τον εμβολιασμό 
γεωμετρικό μέσο όρο τίτλο αντισωμάτων ≤1:450. Για τον υπολογισμό του επιπέδου 
των μητρικών αντισωμάτων του σμήνους, συνιστάται να χρησιμοποιηθούν ως δείγμα 
20 ορνίθια ηλικίας 1 ημέρας (το μέγιστο 7 ημερών) προερχόμενα από το ίδιο σμήνος 
αναπαραγωγής. Από τα αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 3 ημέρες χρόνο 
ημίσειας ζωής των μητρικών αντισωμάτων για τον ιό της νόσου Gumboro, μπορεί να 
προσδιοριστεί ο πλέον κατάλληλος χρόνος εμβολιασμού. 
 
Ανασύσταση και χορήγηση του εμβολίου με το πόσιμο νερό: 
Η ποσότητα του νερού για τη διάλυση των εμβολιακών δόσεων θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση νερού από τα πτηνά που πρόκειται να 
εμβολιαστούν.  

Ηλικία 10-12 ημέρες 14-18 ημέρες 

Ελάχιστη 
ποσότητα νερού 
για 1.000 δόσεις 

εμβολίου (για 
1.000 πτηνά) 

 
10 λίτρα 

 
15 λίτρα 

 
Ο αριθμός των δόσεων να στρογγυλοποιείται προς τα επάνω, δηλ. 20.000 δόσεις για 
19.450 πτηνά. 
Να μην προστίθενται απολυμαντικά στο πόσιμο νερό για περίοδο 48 ωρών πριν και 24 
ωρών μετά τον εμβολιασμό. Επίσης κατά την ίδια χρονική περίοδο να αποφεύγεται η 
χλωρίωση του νερού. 
Να μην υπάρχουν υπολείμματα απολυμαντικών στον εξοπλισμό για την προετοιμασία 
και χορήγηση του εμβολίου.  
Οι ποτίστρες να καθαρίζονται πολύ καλά πριν τον εμβολιασμό, χωρίς τη χρήση, όμως, 
απολυμαντικών.  
Να σταματά η χορήγηση νερού στα πτηνά 2-4 ώρες πριν τον εμβολιασμό, ανάλογα με 
την ηλικία τους και την εξωτερική θερμοκρασία.  
Για τη διατήρηση της δραστικότητας του ιού συνιστάται, πριν τη διάλυση του εμβολίου, 
η διάλυση ανά λίτρο νερού 2,5 g αποβουτυρωμένο γάλα σκόνη.            Ανοίξτε το 
φιαλίδιο με το εμβόλιο κάτω από το νερό και ξεπλύνετέ το τελείως μετά τη διάλυση. 
Μετά την ανακίνηση του ανασυσταμένου εμβολίου, να κατανεμηθεί στις ποτίστρες 
αναλόγως και να υπάρχει πρόσβαση των πτηνών. Συνιστάται να αυξηθεί ο αριθμός 
των ποτιστρών κατά τον εμβολιασμό. Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των 
πτηνών στο νερό με το εμβόλιο, συνιστάται τα πρώτα λεπτά του εμβολιασμού τα 
πτηνά να μετακινούνται μεταξύ των ποτιστρών. Να χορηγηθεί νέο πόσιμο νερό στα 
πτηνά μόνο μετά την κατανάλωση όλης της ποσότητας του νερού με το εμβόλιο.  
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     Το εμβόλιο να χορηγείται στα πτηνά αμέσως μετά την ανασύσταση. 
     Το εμβόλιο να χορηγείται κατά την περίοδο της ημέρας με τη χαμηλότερη  
     θερμοκρασία. 
     Το ανασυσταμένο εμβόλιο να προστατεύεται από την απ’ ευθείας έκθεσή του στο  
     ηλιακό φως. 

Τα πτηνά που πρόκειται να εμβολιαστούν να προστατεύονται από στρεσσογόνες 
καταστάσεις.    

 
4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα, εάν 
είναι απαραίτητα) 
 
Σε μελέτες χορήγησης σε ορνίθια ηλικίας 1 και 7 ημερών χωρίς μητρικά 
αντισώματα (ορνίθια SPF) δόσεων 10πλάσιων της συνιστώμενης εμβολιακής του 
ζωντανού στελέχους Winterfield 2512 G-61 παρατηρήθηκαν τα εξής: 
Σε ορνίθια SPF ηλικίας 1 ημέρας: Παρατηρήθηκαν στο θύλακο του Fabricius, 28 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό, αλλοιώσεις βαθμού 2,2 και επίσης βραδύτερος 
ρυθμός ανάπτυξης μέχρι την ηλικία των 3 εβδομάδων. 
Σε ορνίθια SPF ηλικίας 7 ημερών: Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά συμπτώματα της 
νόσου. Δεν παρατηρήθηκαν στο θύλακο του Fabricius μέχρι το τέλος της περιόδου 
παρατήρησης των 21 ημερών, οίδημα, αιμορραγία ή νέκρωση. 
 
4.11 Χρόνος(οι) αναμονής 
 
0 ημέρες. 
 
5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
ATC vet code: QI01AD09 
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Ζωντανά εμβόλια ιών. 
 
Το εμβόλιο συνιστάται για την ενεργητική ανοσοποίηση κατά της νόσου Gumboro 
των ορνίθων. 
Περιέχει το ζωντανό, “attenuated”, “intermediate plus”, Winterfield 2512, G-61 
στέλεχος του ιού της νόσου Gumboro των ορνίθων. 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Lactalbumin hydrolysate 
Sucrose 
Sodium-L-glutamate 
Potassium dihydrogen phosphate 
Dipotassium phosphate 
Patent blue (E131) 
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6.2 Ασυμβατότητες 
 

Το χλώριο, και τα μεταλλικά ιόντα στο πόσιμο νερό μπορεί να επιδράσουν 
αρνητικά στον εμβολιακό ιό.  
Υπολείμματα απολυμαντικών στον εξοπλισμό για την προετοιμασία και χορήγηση 
του εμβολίου μπορεί να έχουν ανεπιθύμητη δράση στον ζωντανό ιό και να 
μειώσουν τη δραστικότητα του εμβολίου.  
 
6.3 Διάρκεια ζωής 
 
Διάρκεια ζωής του εμβολίου στη συσκευασία προς πώληση: 24 μήνες. 
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 2 ώρες. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 
Το εμβόλιο να φυλάσσεται και να μεταφέρεται υπό ψύξη (2º-8º  C). 
Να μην καταψύχεται. Να προστατεύεται από το φως. 
 
 
6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
 
Γυάλινα φιαλίδια τύπου I, όγκου 3 ml και 10 ml, των 1.000, 2.500, 5.000 δόσεων με 
πώμα από καουτσούκ και κάλυμμα από αλουμίνιο. 
20 φιαλίδια σε κουτί. 
 
Δυνατό να μη βρίσκονται στην αγορά όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση 
του προϊόντος, εάν υπάρχουν 
 

     Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα   
     υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές  
     απαιτήσεις 

 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
CEVA SANTE ANIMALE 
10, avenue de la Ballastiere 
33500 Libourne 
France 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
16952 

 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

        20/1/1997,12/2/2013 
        

10.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
        12/2/2013 


