Έλεγχος των εμβολίων που παρελήφθησαν
Ημερομηνία π αραλαβής

Τύπ ος εμβολίου

Χρόνος κατά την μεταφορά

Αριθμός π αρτίδας

Μέθοδος π αράδοσης

Ημερομηνία έναρξης χρήσης
Ποσότητα (λίτρα)

Αριθμός
Δείκτες ψύξης / καταγραφέας καταγραφικών
θερμοκρασίας
Σχόλια

Εντάξει ;

Πιθανός διαχωρισμός εμβολίου

Ελέγξτε τα εμβόλια ως ακολούθως. Εάν τα εμβόλια
παραληφ θούν λίγο πριν τον εμβολιασμό εκτελέστε
μόνο έναν έλεγχο.

 Ναι

 Όχι

Οι φιάλες των εμβολίων μπ ορούν να ελεγχθούν οπ τικά
ενώ βρίσκονται τοπ οθετημένες (π .χ. σε ένα ψυγείο).
Απ οφύγετε να ανακινήσετε τις φιάλες π ροτού τις ελέγξετε 1. Έλεγχος κατά την άφ ιξη:
για π ιθανά στρώματα νερού στον π άτο της φιάλης.
Ελέγξτε το 10% των φιαλών, αλλά όχι π ερισσότερες απ ό
Ένα καφέ στρώμα στον π άτο της φιάλης (εικόνα 4),
10 φιάλες. Ελέγξτε οπ τικά για διαχωρισμό ή αλλαγή στο
δείχνει ότι το γαλάκτωμα του εμβολίου έχει διαχωριστεί.
χρώμα στον π άτο της φιάλης.
Αυτό το εμβόλιο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ.
Είναι κανονικό να βρείτε ένα στρώμα λαδιού στο π άνω
2. Κυρίως έλεγχος 2-3 μέρες πριν την έναρξη:
μέρος της φιάλης εμβολίου π ροτού αυτή ανακινηθεί και
αυτό δεν δείχνει κάπ οιο π ρόβλημα (εικόνα 2 και 3). Εάν
όπ ως και στο σημείο 1.
έχετε αμφιβολίες, π αρακαλώ επ ικοινωνήστε με την
Σημείωση:
το εμβόλιο π ρέπ ει να ανακινηθεί διεξοδικά
PHARMAQ ή με τον ιχθυοπ αθολόγο σας αμέσως.
σωστά π ριν τη χρήση μέχρι το λάδι να ανακατευτεί με το
γαλάκτωμα (εικόνα 1).

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Ομογενοποιημένο
εμβόλιο

Η Εμφάνιση λαδιού στο πάνω μέρος της φιάλης είναι
φυσιολογικό κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης

Εικόνα 4

Διαχωρισμένο εμβόλιο

Αριθμός φιαλών π ου ελέχθησαν:

Εντάξει ; □ Ναι □ Όχι

Ημερομηνία/Υπ ογραφή

Αριθμός φιαλών π ου ελέχθησαν π ριν τον
εμβολιασμό:

Εντάξει ; □ Ναι □ Όχι

Ημερομηνία/Υπ ογραφή

Σχόλιο
Εάν τα π αρεληφθέντα εμβόλια δεν είναι όπ ως στην π αραγγελία, εάν οι δείκτες ή οι καταγραφείς δείχνουν ότι το
εμβόλιο μπ ορεί να έχει π αγώσει ή εάν η π αραπ άνω μέθοδος δείχνει διαχωρισμό του εμβολίου ΜΗΝ
χρησιμοπ οιήσετε το εμβόλιο. Επ ικοινωνήστε αμέσως με τον ιχθυοπ αθολόγο σας και τον υπ εύθυνο της μονάδας.
Βάλτε το εμβόλιο σε καραντίνα σε ένα ψυγείο μέχρι το εμβόλιο να εξεταστεί. Εάν το εμβόλιο δηλωθεί ότι είναι εντάξει,
απ οθηκεύστε το στο ψυγείο (2-8oC) μέχρι να χρησιμοπ οιηθεί. Διασφαλίστε ότι υπ άρχει επ αρκής χώρος για τον
κλιματισμό και ότι οι φιάλες των εμβολίων δεν έρχονται σε άμεση επ αφή με τα τοιχώματα του ψυγείου.
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