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Вакцина жива ліофілізована проти інфекційного бронхіту птиці. 

 

Одна доза вакцини містить: 

живий вірус інфекційного бронхіту, серотип Массачусетс щонайменше 10
2,5

ЕІД50. 

 

Показання до застосування 

Вакцина рекомендована для щеплення клінічно здорових курчат бройлерів та ремонтного 

молодняку, курей-несучок, батьківського поголів’я птиці починаючи з добового  віку та 

старше з метою профілактики інфекційного бронхіту. Ревакцинація бройлерів 

рекомендована у віці до 21 доби. 

 

Спосіб застосування та дози 

Вакцину застосовують наступними методами: випоювання, інтраокулярно та методом 

спрею. 

Вакцину вводять двократно з інтервалом 10-14 діб одним з наступних методів: 

інтраокулярно, орально (з питною водою) або аерозольно. Визначення дати вакцинації 

залежить від епізоотичної ситуації на птахофабриці. 

Одна доза вакцини на одну птицю. 

Приготування вакцинного розчину: Для збереження максимальної ефективності 

рекомендовано змішувати вакцину з розчинником (фізіологічний розчин)чи питною 

водою перед вакцинацією. 

Приготування вакцинного розчину відповідно до інструкції. 

1. Зняти алюмінієвий ковпачок з флакону. 

2. Обережно видалити гумову пробку з флакону та додати розчинник чи питну воду до 

рівня напівзаповненого флакону. 

3. Закрити флакон гумовою пробкою. Слід ретельно струсити флакон доки ліофілізована 

вакцина повністю розчиниться. 

4. У разі змішування з питною водою ополоснути флакон з вакциною 2-3 рази та струсити 

знову. При змішуванні з розчинником до щойно приготовленої суспензії додати решту 

розчинника та ретельно збовтати ще раз. 

5. Тепер вакцинний розчин готовий до використання. Використати готовий вакцинний 

розчин протягом 4 годин після розчинення. 

Інтраокулярний метод застосування: 

Вакцину необхідно розчинити безпосередньо перед застосуванням. Для розведення 1000 

доз ліофілізованої вакцини використовуйте 30 см
3
 розчинника, для флакону 2000 доз – 

відповідно 60 см
3
 розчинника. 

• Під’єднати дозуючий аплікатор (піпетку) до гумової пробки флакону з вакцинним 

розчином. 

• Тримати птицю таким чином, щоб одне око було вгорі. Нанести одну краплю 

вакцинного розчину (0,03 см
3
) на кон’юнктиву ока кожної птиці. Зачекати доки крапля 

розтечеться по кон’юнктиві та повністю абсорбується.  

Застосування методом випоювання: 

Метод випоювання застосовують для вакцинації курей віком від 7 діб та старше в 

розрахунку 1 доза в об’ємі 10 см
3
. 

• Призупинити додавання будь-яких медичних препаратів та дезінфектантів до питної 

води за 24 години до початку вакцинації. 

• Розмістити достатню кількість поїлок для вакцинації всього стада курчат одночасно. 

• Поїлки мити виключно водою, уникаючи використання дезінфектантів та миючих 

засобів, які можути інактивувати вірус. 



• Не напувати птицю протягом 4-6 годин до початку вакцинації для стимуляції спраги та 

споживання всього об’єму вакцинного розчину.  

• Приговувати вакцинний розчин відповідно до інструкції. 

• Після розчинення ліофілізату з водою вакцинний розчин перемістити до ємкості з 

чистою, свіжою водою. Добре розмішати. 

• Рекомендовано застосовувати будь-який стабілізатор води для запобігання негативного 

впливу від жорсткості води, іонів хлору та йоду, зміни рівня рН. 

• Додати вакцину до попередньо стабілізованої питної води протягом 15 хвилин 

відповідно до інструкції поданої нижче. 

Наприклад, для вакцинації шляхом випоювання  на 10 000 голів птиці у віці 1- 4 тижні до 

ємкості 100 літрів води (або такий об’єм питної води, який може бути повністю спожитий 

впродовж 2 годин) додають 10 000 імунізуючих доз вакцини та стабілізатора води 

відповідно до рекомендацій виробника, ретельно змішують. 

• Питна вода з вакцинним розчином повинна бути рівномірно розподілена по поїлках. 

Переконайтеся, що всі курчата випили воду з вакцинним розчином. Захищайте вакцину 

від прямих сонячних променів. 

• Після споживання всього вакцинного розчину в поїлках забезпечте птицю чистою, 

свіжою водою. 

Спрей метод (крупнокапельне розпилення): 

Метод крупнокапельного розпилення («грубого спрею») рекомендовано застосовувати у 

разі загрози раннього інфікування курчат вірусом інфекційного бронхіту птиці з метою 

профілактики та ревакцинації курей старшого віку. 

Вакцину розчинити в чистій свіжій воді, вільній від медичних препаратів, іонів заліза та 

хлору. 

Використовуйте наступні рекомендації для приготування вакцини: з розрахунку 1000 доз 

на 0,25 літра води для імунізації добових курчат та 1000 доз на 0,5 літра води для 

імунізації курчат старшого віку. 

Вакцинацію рекомендовано проводити за допомогою розпилювачів, які забезпечують 

монодисперсні краплі діаметром 150 мкм.Розпилювач повинен бути вільний від сторонніх 

часток, корозії, дезінфектантів та призначений лише для вакцинацій. 

Вакцинний розчин необхідно готувати безпосередньо перед вакцинацією. 

Вакцину розпилити над відповідною кількістю курей на відстані 30-40 см. Слідкуйте за 

рівномірним розпиленням вакцини на пір’ї птиці. Зменшити інтенсивність освітлення. 

Увімкнути систему вентиляції та освітлення в приміщенні через 15-30 хвилин після 

вакцинації. 
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