ENTERISOL ILEITIS
Lawsonia intracellularis
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM. E FARMACÊUTICA
Fórmula:

L. intracellularis ≥ 5.2 TCID50 por dose.
Indicações:
E recomendada para a vacinação de suínos saudáveis e susceptíveis com 3 semanas ou mais
de idade como um auxilio na prevenção de enteropatia proliferativa suína (ileite) causada
por Lawsonia intracellularis.
Dosagem:
2mL da vacina via oral por animal.
Administração:
Reconstituir a vacina com todo o conteúdo do diluente. Agite bem e use imediatamente.
Vacinação via agua de bebida - Bebedouro tradicional:
1. Reconstituir a vacina somente no momento da vacinação.
2. Remover toda a medicação, desinfetante ou outro produto da agua 72 horas (3 dias) antes
da aplicação da vacina.
3. Deixe correr agua limpa não tratada para eliminar qualquer agente antibacteriano.
4. Recontitua a vacina com o diluente do produto.
5. Adicionar 2mL da vacina reidratada ao deposito de agua limpa para cada animal a ser
vacinado. (ver tabela).
6. A solução final contendo a vacina deve ser consumida em ate 4 horas apos a reidratação da
vacina.
Vacinação via agua de bebida - Bebedouro automático:
1. Reconstituir a vacina somente no momento da vacinação.
2. Remover toda a medicação, desinfetante ou outro produto da agua 72 horas (3 dias) antes
da aplicação da vacina.
3. Providenciar bebedouros suficientes para que todos os animais possam beber durante 4
horas.
4. Deixe correr agua limpa não tratada para eliminar qualquer agente antibacteriano.

5. Regular o dosador para fornecer 30mL da vacina reidratada para cada 4 litros de agua.
6. Veja na tabela a quantidade de vacina por animal.
7. Prepare o concentrado de vacina conforme segue:
a) Reidratar a vacina com o diluente.
b) Colocar a quantidade de doses num recipiente apropriado para estocar a vacina igual ou
superior ao numero de animais a vacinar.
c) Adicionar a quantidade apropriada de agua limpa, não tratada ao recipiente. Misturar bem.
8. Inserir o tubo dosador no concentrado de vacina e iniciar o fluxo de agua. Continuar ate
consumir totalmente o concentrado de vacina, antes de trocar o suprimento de agua para o
fluxo direto. Não medicar ou empregar desinfetantes por pelo menos 3 dias apos a vacinação.
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Consumo estimado de 700mL para cada 50kg de peso corporeo no periodo de 4 horas.
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Valores para suínos de 20kg ou mais. O aparelho dosador é regulado para fornecer 30mL de
vacina reconstituída para cada 4 litros de agua.
Precauções:
Suínos bebem em geral 8% a 112% de seu peso corpóreo por dia, dependendo das condições
de temperatura locais. Agitar bem antes de usar. Uma vez aberto o frasco utilizar todo o
conteúdo.
Não vacinar os animais no periodo de 21 dias antes do abate. Podem ocorrer reações
anafilactoides, neste caso administrar epinefrina como antidoto. Manter fora do alcance de
crianças e animais domésticos.

Queimar e enterrar os frascos apos o uso. Não vacinar animais enfermos, subnutrido,
parasitados ou sob condições de estresse. Não utilizem em fêmeas gestantes ou machos não
castrados. A vacina não deve ser utilizada junto com antibióticos ou anti-inflamatórios. Todos
os materiais utilizados na administração desta vacina devem estar livres de antibióticos e
resíduos de desinfetantes para prevenir a inativação ou redução da eficácia do produto.
Quando a vacinação for feita via agua de bebida, remova toda a medicação, sanitizantes e
desinfetantes da agua de bebida por pelo menos 3 dias antes e 3 dias apos a vacinação.
Quando a vacinação for realizada através da agua de bebida, a solução final contendo vacina
deve ser consumida ate 4 horas apos a reconstituição da vacina.
Apresentação:
Frascos de 10, 50 ou 100 doses, acompanhados dos respectivos frascos de diluente (20mL,
100mL e 200mL).
Classe Terapêutica:
VACINAS, CORANTES E DILUENTES (BIOLÓGICOS)
Princípio(s) Ativo(s):
VAC. VIVA CONTRA LAWSONIA INTRACELLULARIS
Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
9008/2004
Responsável Técnico:
Simone R. V. Farah - CRMV: 10.783
Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800 888 5870
Declaramos para os devidos fins que todas as informações prestadas aqui são de inteira e exclusiva
responsabilidade do proprietário do produto.

