
Príloha č. 2 k Rozhodnutiu  č.: 030/R/16-S 
 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = VONKAJŠÍ OBAL 
 
Názov vet. prípravku :   CEVAMUNE tbl. eff.  
 

Výrobca : Ceva Santé Animale, Francúzsko. α FR 22 136 039. 
 

Držiteľ rozhodnutia : CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 5434/6A, 
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika. 

 

Zloženie : Účinné látky: Sodium thiosulfas 1,5g. 
  Pomocné látky: Modré farbivo V, Excipient do 20,0 g. 
 

Popis vet. prípravku : Šumivá tableta modrej farby. 
 

Druh a kategória zvierat : Hydina (pri podávaní vakcín do vody). 
 

Charakteristika : Cevamune je šumivá tableta obsahujúca modré farbivo 
a chlórneutralizujúcu zložku. 

 

Oblasť použitia : Tableta pridaná do pitnej vody pre hydinu počas vakcinácie živými 
vakcínami umožňuje: 
- ochranu vakcíny pred  nepriaznivým  vplyvom  chlóru v pitnej vode 
- kontrolu podávania vakcinačného roztoku  vodovodným  rozvodom 
- priame zhodnotenie odberu vakcíny hydinou.   
 

  Vlastnosti: 
  Rozpúšťa sa 5 minút vo vode s teplotou 20 °C.  Chlór neutralizuje do 10 

minút, do 10 ppm voľného chlóru pri 35 °C. Roztok vakcíny je 
tmavomodrej farby. Táto farba nemá vplyv na príjem tekutín. Jazyk a 
hrvoľ hydiny sú sfarbené jednu až dve hodiny. 

 

Spôsob použitia : 1. Pripravte si vodu na vakcináciu v požadovanom objeme. 
  2. Pridajte 1 tabletu na každých 100 l vody. Rozdrobte tablety v prípade, 

ak je teplota vody nižšia ako 15 °C. 
  3. Počkajte 10 minút na úplnú neutralizáciu chlóru, potom homogenizujte 

roztok plastovým miešadlom. 
  4. Aplikujte vakcínu otvorením fľaštičiek ponorených do sfarbenej vody. 
  5. Vypustite vakcínu do vodného rozvodu. 
  6. Následne po vakcinácii pridajte opäť Cevamune do zásobníka s takým 

objemom vody, ktorý hydina vypije do 2 hodín. 
 

Hodnotenie vakcinačného príjmu: 
 

1. Začať hodnotenie na konci prívodu vakcíny. 
2. Skontrolujte 100 ks hydiny a napíšte, koľko z nich má zafarbený jazyk a / alebo hrvoľ. 
Voľne chovaná hydina: 4 skupiny po 25 vtákov z rôznych častí budovy (tabuľka 1). 
Klietkový chov hydiny: 10 vtákov z 10 klietok z rôznych častí a rôznych úrovní objektu (tabuľka 2). 
3. Vypočíta sa percentuálny podiel zafarbenej hydiny. Ak je percentuálny podiel zafarbenej hydiny 
väčší ako 90%, dodané množstvo vakcíny je efektívne. 
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Dávkovanie :  1 tableta/100 l vody. 
 

Ochranná lehota : Bez ochranných lehôt. 
 

Veľkosť balenia : 100 tabliet. 
 

Spôsob uchovávania : Uchovávajte na suchom a chladnom mieste. Uchovávajte mimo dohľadu 
a dosahu detí. 

 

Čas použiteľnosti : 3 roky v originálnom balení. 
 

Označenie : Len pre zvieratá! 
 

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu: 
Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa 
likvidujú v zmysle platných predpisov. 
 

Bez predpisu veterinárneho lekára! 
 
Schvaľovacie číslo: 030/R/16-S 
 
Č. šarže: 
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