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POULVAC ND HITCHNER B1 
 
MONO ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα: 
Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800 
AMK: 2237/20-1-2003 
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 
Pfizer Global Manufacturing Animal Health ,Weesp, Ολλανδία 
ή 
Pfizer Olot SLU , Spain 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Το προιόν Poulvac ND HITCHNER B1 είναι εμβόλιο. 
Η σύνθεσή του σε δραστικά συστατικά ( ανά δόση ) είναι η παρακάτω. 
 
Δραστικά συστατικά 
Ζωντανός μειωμένης λοιμογόνο δύναμης ιός ψευδοπανώλους, στέλεχος Hitchner B1       
≥ 105,5   ΕΙD50 
 
Η σύνθεση του διαλύτη για τη ρινική ή οφθαλμική ενστάλαξη ( ανά δόση ) είναι η παρακάτω. 
                                                                                        
                                                                                            Ποσότητα ( ανά δόση) 
Κάλιο φωσφορικό μονόξινο με 3 μόρια ύδατος                     66,9 μg 
Kάλιο φωσφορικό δισόξινο                                                    6,0 μg 
Green dye, FD & C no. 3                                                        3,0 μg 
Purified water                                                                          ad 0,03 ml 
 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Είδη ζώων για τα οποία προορίζεται το προιόν 
Όρνιθες, ηλικίας μίας ημέρας και άνω 
Eνδείξεις χορήγησης 
Εμβολιασμός ορνίθων κατά της ψευδοπανώλους. 
Αντενδείξεις 
Να μην εμβολιάζονται ασθενή πτηνά. 
Χορήγηση με ψεκασμό σε ωοτόκες όρνιθες, στις οποίες δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί αρχικός 
εμβολιασμός κατά της ψευδοπανώλους. 
Ανεπιθύμητες ενέργειες 
Σπανίως, μετά από ρινική ή οφθαλμική ενστάλαξη, μπορούν να παρατηρηθούν τοπικές αντιδράσεις. 
Συχνά παρατηρούνται, ήπια, μικρής διάρκειας αναπνευστικά συμπτώματα. 
Ο επανεμβολιασμός ορνίθων κατά την περίοδο της ωοτοκίας μπορεί να επιφέρει μικρή μείωση της 
ωοπαραγωγής. 
Δόση και μέθοδος χορήγησης 
Χορηγείται μία δόση εμβολίου ανά πτηνό όπως αναλύεται παρακάτω. 
i. Σε πτηνά ηλικίας τουλάχιστον μίας ημέρας, χορηγείται μία δόση 0,03 ml με ειδική συσκευή για 
ρινική ή οφθαλμική ενστάλαξη. 
ii. Σε πτηνά ηλικίας τουλάχιστον δύο εβδομάδων, χορηγείται στο πόσιμο νερό. 
Για πτηνά που προορίζονται ως όρνιθες αναπαραγωγής ή ωοτόκες όρνιθες, το εμβόλιο διαλύεται σε 
ποσότητα νερού με βάση τον παρακάτω μαθηματικό τύπο: 1 l νερού ανά 1000 πτηνά  Χ την ηλικία των 
πτηνών σε ημέρες ( για παράδειγμα :  10.000 πτηνά ηλικίας 14 ημερών, διαλύονται 10.000 δόσεις 
εμβολίου σε 140 l νερού). 
Για κρεοπαραγωγά ορνίθια, το εμβόλιο διαλύεται σε 2 l νερού ανά 1000 πτηνά ( για παράδειγμα : για 
10.000 πτηνά, διαλύονται 10.000 δόσεις εμβολίου σε 20 l νερού). 
iii. Σε πτηνά ηλικίας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων, χορηγείται με ψεκασμό ( μόνο για 
επανεμβολιασμό). 



Το εμβόλιο διαλύεται σε 500 ml νερού ανά 1.000 δόσεις ( 1.000 πτηνά) . Ειδικώς στην περίπτωση 
κατά την οποία τα πτηνά στεγάζονται σε μονές κλωβοστοιχίες, το εμβόλιο διαλύεται σε 250 ml νερού 
ανά 1.000 δόσεις ( 1.000 πτηνά). 
Χρόνος αναμονής 
21 ημέρες 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προιόντος 
Το εμβόλιο Poulvac ND HITCHNER B1 πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία +2 έως +7 C και να 
προστατεύεται από το φως. 
Σταθερότητα 
Τριάντα ( 30 ) μήνες. 
Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται εντός 2 ωρών από την ανασύστασή του. 
Ειδικές προφυλάξεις για την καταστροφή του αχρησιμοποίητου προιόντος ή των άχρηστων 
περιεκτών. 
Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο των περιεκτών πρέπει να καταστρέφεται με απολύμανσή τους. 
Υλικά και σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν για τον εμβολιασμό πρέπει να απολυμαίνονται πριν την 
επαναχρησιμοποίησή τους ή να απορρίπτονται. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, 
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας. 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά 
 
 

 


