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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

Ibraxion emulziós injekció 
 
 
1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ 

AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT 
FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME 

 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
MERIAL 
29 avenue Tony Garnier 
F-69007 LYON 
Franciaország 
 
A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: 
Merial 
Laboratoire Porte des Alpes 
Rue de l'Aviation 
F-69800 Saint Priest 
Franciaország 
 
 
2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 
 
Ibraxion emulziós injekció 
 
 
3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE 
 
A vakcina minden adagja (2 ml) tartalmaz: 
gE-deletált inaktivált IBR vírus, legalább ............................................................................  0,75 VN.E* 
adjuváns: könnyű paraffin olaj .....................................................................................  449,6 - 488,2 mg 
* VN.E:  A vakcinával oltott tengerimalacokban kialakuló vírusneutralizáló ellenanyagszint. 
 
 
4. JAVALLAT(OK) 
 
Szarvasmarha aktív immunizálására a szarvasmarha fertőző rhinotracheitis (IBR) klinikai tüneteinek  
és a virulens vírus ürítésének csökkentése érdekében. 
 
Védettség kezdete: 14 nap 
Védettség tartama: 6 hónap 
 
 
5. ELLENJAVALLATOK 
 
Nincs 
 
 
6. MELLÉKHATÁSOK 
 
A vakcina beadása az oltás helyén átmeneti, mintegy három hétig, ritkábban öt hétig tartó szöveti  
reakciót okozhat 
A vakcinázás átmeneti (az oltás után kevesebb mint 48 óráig tartó), enyhe (kevesebb mint 1 °C)  
hőmérséklet emelkedést okozhat, de ez nem befolyásolja az állat egészségét és teljesítményét. 
Túlérzékenységi reakció előfordulhat. Ezek ritkák és megfelelő tüneti kezelést kell alkalmazni. 
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Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, 
értesítse erről a kezelő állatorvost! 
 
 
7. CÉLÁLLAT FAJOK 
 
Szarvasmarha 
 
 
8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD CÉLÁLLAT FAJONKÉNT 
 
Használat előtt felrázandó. 
Meg kell várni, hogy a vakcina elérje a 15-25 °C hőmérsékletet.  
Steril fecskendőt és tűt kell használni. 
A vakcina egy adagját (2 ml) kell bőr alá beoltani a nyak (váll előtti) területén a következő program 
szerint: 
 
A szarvasmarha fertőző rhinotracheitis vírus elleni anyai eredetű ellenanyagok jelenléte megzavarhatja 
vakcinázás hatékonyságát, ezért megfelelő vakcinázási program szükséges. 
 
Alapimmunizálás:  két oltás 21 napos időközzel. Az IBR vírus elleni anyai eredetű ellenanyagok 

hiánya esetén 2 hetes életkortól, az IBR vírus elleni anyai eredetű 
ellenanyagok jelenléte esetén 3 hónapos életkortól alkalmazható. 

Újraoltás:   az emlékeztető oltást hathavonta kell elvégezni. 
 
 
9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT 
 
Lásd fent. 
 
 
10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 
 
Nulla nap 
 
 
11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Gyermekek elől gondosan el kell zárni!  
Hűtve tárolandó és szállítandó (2 °C - 8 °C),  
Fénytől védve tartandó.  
Nem fagyasztható. 
A tartály első felbontása után felhasználható: 6 óra 
Csak a címkén feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! 
 
 
12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) 
 
Csak egészséges állatok vakcinázhatók. 
 
A felhasználó figyelmébe: 
A készítmény ásványi olajat tartalmaz. A véletlen befecskendezés/öninjekciózás révén a szervezetbe 
jutott készítmény erős fájdalmat, duzzanatot okozhat, különösen, ha ízületet vagy ujjat érint a beadás, 
és ha nem történik azonnali orvosi beavatkozás, ritkán az érintett ujj elvesztése is bekövetkezhet.  
Ha a készítménynek akár csekély mennyisége is az Ön szervezetébe jutott más vagy saját maga által 
történő befecskendezés révén, haladéktalanul forduljon orvoshoz, és vigye magával a készítmény 
használati utasítását. 
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Ismételten forduljon orvoshoz, ha a fájdalom 12 órával az orvosi vizsgálat után még mindig fennáll! 
 
Az orvos figyelmébe:  
A készítmény ásványi olajat tartalmaz. Véletlen befecskendezése révén a készítménynek akár csekély 
mennyisége is a szervezetbe jutva súlyos duzzanatot okozhat, amely akár ischemiás necrosishoz, sőt 
az érintett ujj elvesztéséhez vezethet. Az eset AZONNALI szakszerű sebészi ellátást igényel, amely 
során szükség lehet az injektált terület mielőbbi feltárására és átöblítésére, különösen, ha ujjbegy vagy 
ín is érintett. 
 
Az Ibraxion alkalmazható vemhesség és laktáció idején. 
 
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. 
 
A “Mellékhatások” pontban említetteken kívűl egyéb nemkívánatos hatás nem figyelhető meg még  
túladagolás esetén sem. 
 
Nem keverhető más állatgyógyászati készítménnyel. 
 
 
13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, 

MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ  UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN 
SZÜKSÉGESEK) 

 
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi  
követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 
 
 
14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA 
 
23/03/2010 
 
Erről az állatgyógyászati készítményről az Európai Gyógyszerügynökség honlapján részletes 
információ található: http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 
Az Ibraxion egy génspecifiusan deletált (gE), inaktivált, adjuvált (o/w emulzió) vakcina, amely a 
szarvasmarha aktív immunizálásával, nevezetesen a szarvasmarha fertőző rhinotracheitis (IBR) elleni 
vírusneutralizáló ellenanyagtermelés kiváltásával fejti ki hatását. 
 
A gE gén hiánya lehetővé teszi a megkülönböztetést a gE-negatív vakcinával immunizált (gE elleni 
ellenanyagra negatív, IBR vírusneutralizáló ellenanyagra pozitív) és a természetesen fertőződött (gE 
elleni ellenanyagra és IBR vírusneutralizáló ellenanyagra egyaránt pozitív) állatok között. Ezáltal a 
megfelelő diagnosztikai eljárással együtt használva az Ibraxion marker vakcinaként használható. 
 
Ezen állatgyógyászati készítmény behozatala, forgalmazása, kiadása és/vagy felhasználása az egyes 
tagállamok teljes területén vagy annak egy részén tilos vagy tiltva lehet a nemzeti állategészségügyi 
stratégiának megfelelően. Mindenkinek, aki az állatgyógyászati készítmény behozatalával, 
forgalmazásával, kiadásával és/vagy felhasználásával kíván foglalkozni, konzultálnia kell az illető 
tagállam illetékes hatóságával az aktuális vakcinázási stratégiával kapcsolatban, mielőtt a fent említett 
tevékenységeket megkezdené. 
 
I. típusú üveg nitril-elasztomer zárral és lezárva alumínium kupakkal. 
5-adagos üveg, 1 vagy 10 üveg kartondobozban. 
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10-adagos üveg, 1 vagy 10 üveg kartondobozban. 
25-adagos üveg, 1 vagy 10 üveg kartondobozban. 
 
Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 
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