
Poulvac® ST
Vacina viva contra Salmonella Typhimurium

USO VETERINÁRIO

Composição:
Cada dose do produto contém suspensão 
avirulenta de Salmonella Typhimurium AWC 
591, título na liberação ≥ 3 x 107 UFC/dose. 

Indicação:
Recomenda-se a administração em lotes de  
matrizes, galinhas poedeiras comerciais e 
frangos de corte sadios, como auxiliar na 
redução da colonização de órgãos internos 
por Salmonella Typhimurium e Salmonella 
Heidelberg.

Ler atentamente as instruções antes de  
usar.

Esquema Geral de Vacinação:
Recomenda-se a vacinação por via spray,  
a partir do primeiro dia de vida. Administrar  
uma dose de reforço a partir do 14° dia de  
vida por via oral, na água de bebida. 
Programas de vacinação alternativos podem 
ser utilizados mediante prescrição do Médico 
Veterinário.

Administração por Spray:
Abrir o frasco da vacina e adicionar água 
destilada até a metade do mesmo. Fechar 
e agitar até a dissolução total do produto. 
Transferir a vacina diluída para um recipiente 
limpo e completar com água fresca e não 
clorada até o volume necessário para 1000 
ou 5000 doses. Pulverizar com gotículas de 
tamanho aproximado de 120-150µ (“Coarse 
Spray”). 

Administração via água de bebida:
Suspender o uso de medicamentos e 
desinfetantes na água de bebida 24 horas 
antes da vacinação. 
Não reiniciar o uso desses produtos por 24 
horas após a mesma. 
Disponibilizar bebedouros suficientes para 
que dois terços das aves possam beber ao 
mesmo tempo. 
Lavar os bebedouros com água limpa e sem 
desinfetantes ou detergentes.
Suspender o abastecimento de água antes 
da vacinação como forma de estimular o 
consumo da solução vacinal pelo jejum 
hídrico.
Abrir o frasco da vacina, retirando o lacre e  
a tampa. Completar com água limpa e não 
clorada até a metade do frasco da vacina. 
Fechar o frasco e agitar até a dissolução total 
do produto.
Preparar um recipiente limpo e não metálico 
com volume correspondente de água limpa 
para o consumo das aves durante o processo 
de vacinação.
Administrar uma dose de vacina por ave, 
distribuindo a solução vacinal de maneira 
uniforme nos bebedouros devidamente 
limpos. Não expor os bebedouros à luz direta 
do sol.

Reiniciar a administração normal de água 
somente depois de toda a água vacinal ter 
sido consumida.

Precauções:
Não utilizar esta vacina em estabelecimentos 
avícolas de reprodução de linhas puras, 
bisavoseiros, avoseiros, produtores de aves e 
ovos SPF e produtores de ovos controlados, 
conforme definição do Programa Nacional de 
Sanidade Avícola (PNSA).
Recomenda-se vacinar simultaneamente 
todas as aves sensíveis de um plantel. NÃO 
VACINAR DURANTE OS 21 DIAS QUE 
ANTECEDEM O ABATE.
Durante 10 a 14 dias após a vacinação, evitar o  
trânsito entre áreas de aves vacinadas e não 
vacinadas.
Conservar a vacina em temperatura entre 
2°C e 8°C.
Não congelar a vacina.
Uma vez aberto o frasco, usar todo o 
conteúdo.
Após o uso, incinerar o frasco e eventuais 
sobras do produto.




