Додаток2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00763-02-15
від 07.07.2020
Листівка-вкладка
Назва ветеринарного препарату
Фортегра, F ortegra - вакцина проти кокцидіозу курей.
Склад
Активнодіючі речовини:
Кожна доза вакцини містить наступну кількість живих ооцистів з 4 видів кокцидій:
Eimeria acervulina НР
600 на дозу
Eimeria maxima СР
200 на дозу
Eimeria maxima MFP
1ОО на дозу
Eimeria mivati НР
400 на дозу
500 на дозу
Eimeria tenella НР
Допоміжні речовини:
гентаміцин (консервант)
сліди
фосфатний буферний розчин
до 0,004 мл (на 1000 доз)
до 0,004 мл (на 10000 доз)
червоний барвник*
ДО 0,0002 МЛ
*продукт може постачатися також без барвника

Фармацевтична форма
Суспензія.
Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує захист курчат проти п'яти штамів патогенних кокцидій, а саме: Е. acervulina
НР, Е. maxima СР, Е. maxima MFP, Е. mivati НР і Е. tenella НР. Пожиттевий імунітет формується
протягом 3-х тижнів.
Вид тварин
Кури.
Показання до застосування
Застосовується для імунізації клінічно здорових курчат одноденного віку проти патогенних видів
кокцидій, а саме: Е. acervulina НР, Е. maxima СР, Е. maxima MFP, Е. mivati НР і Е. tenella НР.
Протипоказання
Відсутні.
Застереження при застосуванні
Вакцинують лише здорових курчат. Не застосовувати протягом 21-денного періоду перед забоєм
птиці. Оскільки для індукції стійкого напруженого імунітету необхідна реінфекція, курчата повинні
мати доступ до власного посліду. Не застосовується у якості рутинного доповнення при
згодовуванні престартерних або стартерних кормів, що містять кокцидіостатики. Потребу
вакцинації та графік застосування визначають із урахуванням епізоотичної напруги, циркуляції
патогенних кокцидій у регіоні та реакції поголів'я на вакцинацію. Перед роботою зі спрей-камерою
уважно прочитати відповідну інструкцію, надану виробником.
Взаємодія з іншими засобами
Не застосовується у якості рутинного доповнення при згодовуванні престартерних або стартерних
кормів, що містять кокцидіостатики. Не змішувати з іншими ветеринарними засобами.
Особливі вказівки під час несучості
Не застосовувати.
Спосіб застосування та дози
Приготування вакцини
Вміст флакону змішують з дистильованою водою із розрахунку 21О мл дистильованої води на 1ООО
доз препарату.
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Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00763-02-15
від 07.07.2020
Застосування
Вакцину застосовують одноденним курчатам шляхом розпилення вакцини у спрей-камері 1з
розрахунку 21 мл приготованого розчину на 100 курчат.
Побічні ефекти
Відсутні.
Період виведення (каренціі)
21 день.
Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП
Дотримуватись загальних правил роботи з ветеринарними засобами. При потраплянні вакцини на
шкіру змити великою кількістю теплої води з милом. При потраплянні вакцини в очі, промити
великою кількістю теплої води.
Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження
і утилізації
Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого
законодавства України (кип'ятять або спалюють).
Термін придатності
12 місяців. Використати увесь вміст контейнера після першого відкриття.
Умови зберігання і транспортування
Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 ° С до 7°С. Не заморожувати.
Упаковка
Флакони зі скла типу І (за Європейською Фармакопеєю) з гумовим стопором шд алюм1юєву
обкатку об'ємом 1О та 20 мл, по 1ООО та 10000 доз вакцини відповідно.
Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника
Інтервет Інк., Мерк Енімал Хеле, підрозділ Інтервет Інк., Омаха, НЕ 68103, США.
Правила відпуску
Без рецепту.
Додаткова інформація
Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування
цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення
рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від
03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька,
30, ДНКІБШМ.
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