
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Dindoral SPF vakcina 
 
1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, NEVE ÉS CÍME, A KÉPVISELŐ NEVE 
TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-
GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 

 Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország 
A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: 
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Laboratoire Porte des Alpes, rue de l’Aviation 69800 Saint Priest, 
Franciaország 
 
2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 
Dindoral SPF vakcina A.U.V. 
 
3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE  
A vakcina adagonként tartalmaz: 
Hatóanyag: 
Pulyka vérzéses bélgyulladás vírusa (Domermuth törzs) > 9 E.U* 
Segédanyag(ok): 
Sovány tejpor < 150 µg 
Nátrium-glutamát < 22 µg 
(*E.U: ELISA Unit:az oltott 10 csirkéből legalább 9 szeropozitívá válik a végtermék hatékonysági vizsgálatban)  
 
4. JAVALLAT(OK) 
Broiler pulykák vakcinázása adenovírus okozta vérzéses bélgyulladás (pulyka haemorrhagiás enteritis)  
ellen. 
 
5. ELLENJAVALLATOK 
Tenyészállatok és leendő tenyészállatok nem vakcinázhatók. A vakcina vírus kontakt úton terjed, ezért meg kell 
akadályozni a tenyész- és tojóállományokba való bekerülését. 
Gyöngytyúk csibék nem vakcinázhatók. 
 
6. MELLÉKHATÁSOK 
Nem ismert. Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse 
erről a kezelő állatorvost! 
 
7. CÉLÁLLAT FAJOK 
Pulyka 
 
8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT 
Itatásos vakcinázás. Egyszeri immunizálás négyhetes életkorban ivóvízben itatva. 
 
9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT 
A vakcinát úgy tesszük felhasználhatóvá, hogy egy ivóvízzel teli fecskendő tűjét az üveg gumidugóján keresztül 
átszúrjuk, a vizet befecskendezzük, majd a teljesen reszuszpendált oltóanyagot felszívjuk a fecskendőbe. Ezt követően a 
vakcinázáshoz használt ivóvíztartályba kiürítjük az oltóanyagot. A vakcina üvegét kétszer öblítjük ki, hogy az 
oltóanyagot teljes mértékben visszanyerjük. A vakcina-oldatot közvetlenül felhasználás előtt kell elkészíteni. Feloldás 
után a vakcina-oldatot tovább kell hígítani az állatok életkorának megfelelő mennyiségű klór- és antiszeptikum-mentes 
ivóvízben. 1000 állat részére az 1000 adagnak megfelelő fagyasztva szárított oltóanyag-pelletet 1 ml ivóvízben kell 
visszaoldani, majd annyi ivóvízben, amennyit az állatok 1-2 órán belül el fognak fogyasztani. Az állományt az 
immunizálás előtt ajánlatos 2 órán keresztül szomjaztatni. 
 
10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 
Pulyka (ehető szövetek): Nulla nap. 
 
11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
+2°C - +8°C között, fénytől védve tárolandó. 
Gyermekek elől gondosan el kell zárni!  
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12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) 
A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések  
Csak egészséges állatok vakcinázhatók. 
Amennyiben lehetséges, aszeptikus módon kell alkalmazni. 
A vakcina oldat készítéséhez csak steril, fertőtlenítőszer mentes eszközök használhatók. 
A vakcinázást megelőzően és az azt követő napokban az állatokat stresszhatásoktól óvni kell (szállítás, csőrkurtítás). 
Csak akkor érdemes vakcinázni, ha a szikellenanyagok már kiürültek. 
 
Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések  
Az általános munkavédelmi előírások betartása szükséges. Ha a készítmény a bőrre vagy szembe kerül, alapos vizes 
öblítés szükséges. Vakcinázás után kezünket és a felszerelést fertőtlenítsük. 
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
Nem áll rendelkezésre információ a vakcina más állatgyógyászati készítménnyel történő egyidejű alkalmazásának 
hatékonyságára és ártalmatlanságra vonatkozóan. A vakcina használata előtt vagy után más állatgyógyászati készítmény 
alkalmazását az eset megítélésétől függően szükséges eldönteni. 
Inkompatibilitások 
A víznek, valamint a vakcina elkészítéséhez és szétosztásához használt berendezéseknek fertőtlenítőszertől és 
antiszeptikumoktól  mentesnek kell lennie. Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt 
tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel. 
 
13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, 
MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK) 
Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati 
készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik. 
 
14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA 
2020. január 1. 
 
15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
Felhasználhatósági időtartam: 24 hónap. 
Kiszerelés: 1000 adagos üveg. 10x1000 adagos üveg, dobozban. 
Tk. szám: 2776/1/10 MgSzH-ÁTI (1000 adag)  
 
Vényköteles. Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják. Kizárólag állatgyógyászati 
alkalmazásra. 
Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának helyi képviseletéhez. 
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