ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ALPHA - DIP 2000
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ALPHA - DIP 2000 , εναιώρημα εμβάπτισης
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Υδατικό εναιώρημα που περιέχει αδρανοποιημένα με φορμόλη βακτήρια Photobacterium damsela
subsp. piscicida και Listonella anguillarum (ορότυπος 01).
3. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Η ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:

PHARMAQ AS
Skogmo Industriområde
N-7863 Overhalla
NORWAY

Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
4. ΕΙΔΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ

AQUA VET AΕ
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Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Εμβολιασμός με εμβάπτιση του Λαβρακιού (D. labrax) για τη πρόληψη της παστεριδίασης και της
δονακίωσης που προκαλούνται από Photobacterium damsela subsp.piscicida και το Listonella
anguillarum (ορότυπος 01). Το προϊόν προορίζεται για τον αρχικό εμβολιασμό και τον επαναληπτικό
εμβολιασμό.
6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Τα ιχθύδια εμβαπτίζονται στο διάλυμα του εμβολίου για 30 δευτερόλεπτα.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Συστήνεται το ακόλουθο πρόγραμμα εμβολιασμού. Ο πρώτος και δεύτερος εμβολιασμός
διενεργούνται με εμβάπτιση (ALPHA DIP 2000) σε ψάρια με μέσο βάρος 1-2gr και 5-10gr
αντίστοιχα. Ο τρίτος εμβολιασμός διενεργείται με ένεση (ALPHA JECT 2000) σε ψάρια με ελάχιστο
σωματικό βάρος 25gr.
Ο αρχικός εμβολιασμός: προορίζεται για ιχθύδια στον ιχθυογεννητικό σταθμό με μέσο σωματικό
βάρος 1-2γρ. Εμβολιάζετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από τη μεταφορά τους στους ιχθυοκλωβούς.
Αφήνετε το εμβόλιο να έλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και ανακινείτε καλά την φιάλη του
εμβολίου πριν από την χρήση. Αραιώνετε 1 λίτρο εμβολίου με 9 λίτρα καθαρού νερού ( 1: 10
αραίωση ). Τα ιχθύδια εμβαπτίζονται στο διάλυμα του εμβολίου για 30 δευτερόλεπτα. Το διάλυμα
των 10 λίτρων θα πρέπει να απορρίπτεται μετά την συνολική εμβάπτιση 20 κιλών ιχθυδίων.
Ο επαναληπτικός εμβολιασμός προορίζεται για ψάρια στους ιχθυοκλωβούς με μέσω σωματικό
βάρος 5-10 γρ. Εμβολιάζετε ψάρια από ένα ιχθυοκλωβό και τα μεταφέρετε σε άλλο κενό ή χωρίζετε

τον ιχθυοκλωβό σε δύο τμήματα με την βοήθεια ενός σχοινιού και τα ψάρια που εμβολιάζονται
τοποθετούνται στο ένα από τα δύο τμήματα. Αραιώνετε 1 λίτρο εμβολίου με 9 λίτρα καθαρού
θαλασσινού νερού ( 1: 10 αραίωση ). Για λόγους ευκολίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε
μεγαλύτερες ποσότητες διαλύματος εμβολίου ( π.χ. 2 λίτρα εμβολίου με 18 λίτρα καθαρού
θαλασσινού νερού ή 3 λίτρα εμβολίου με 27 λίτρα καθαρού θαλασσινού νερού). Τα ψάρια
εμβαπτίζονται στο διάλυμα του εμβολίου για 30 δευτερόλεπτα. Το διάλυμα των 10 λίτρων θα πρέπει
να απορρίπτεται μετά την συνολική εμβάπτιση 100 κιλών ψαριών.
8.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Εμβολιάζετε μόνο υγιή ψάρια, χωρίς κλινικά συμπτώματα ασθένειας που παρουσιάζουν φυσιολογική
συμπεριφορά.

9.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Καμία

10.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Είναι ενδεχόμενο να παρατηρηθεί ελάττωση της όρεξης διάρκειας λίγων ημερών σαν αποτέλεσμα του
stress των χειρισμών του εμβολιασμού.

11.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κανένας.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 20C - 80C ( σε ψυγείο )
13. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Καμία
14.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΤΕΤΟΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Όποιο αχρησιμοποίητο κτηνιατρικό φαρμακευτικά προϊόν ή απόβλητο παραγόμενο
από αυτό πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

15.

ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Σεπτέμβριος 2012

16.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν αυτό, παρακαλείστε να
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της αδείας κυκλοφορίας.
AQUA VET AΕ
Αντιοχείας 48 - Ν. Φιλαδέλφεια
143 41- ΑΘΗΝΑ

Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.
Χρησιμοποιείται κάτω από κτηνιατρική επίβλεψη
Μόνο για κτηνιατρική χρήση.

