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Comunicado do Responsável de Qualidade 
 

Informação aos Distribuidores, Médicos Veterinários e Clientes 
Finais relativa a alguns lotes do medicamento imunológico 

  
Avinew NEO - Para galinhas (frangos, futuras poedeiras e futuras 

reprodutoras de frangos) 
 

13 de Julho de 2017 
 
Foi detetada na folha de alumínio dos blisters de 10 comprimidos efervescentes, dos 
lotes abaixo descriminados, uma marca mais, ou menos visível.  
 
Esta marca poderá fazer com que o alvéolo em causa perca a impermeabilidade, levando 
à ausência de efervescência do comprimido correspondente na altura da preparação.  
 
Os lotes envolvidos enviados para Portugal são os seguintes: 

Nome do medicamento Número do Lote Prazo de Validade 
AVINEW NEO 1KDS BL 10 
AVINEW NEO 1KDS BL 10 
AVINEW NEO 1KDS BL 10 
AVINEW NEO 2KDS BL 10 
AVINEW NEO 1KDS BL 10 
AVINEW NEO 1KDS BL 10 
AVINEW NEO 1KDS BL 10 

16AVW351D 
16AVW261F 
16AVW221C 
16AVW261C 
16AVW181L 
16AVW161F 
16AVW181D 

03/02/2018 
20/10/2017 
23/09/2017 
20/10/2017 
18/08/2017 
29/06/2017 
18/08/2017 

 
 
O defeito, geralmente, só se verifica num comprimido por blister, na posição 4, de acordo 
com o seguinte diagrama: 

 
 
Quando o operador abrir o blister deste medicamento veterinário, deverá ter atenção à 
forma e aparência do comprimido: 

- Caso o comprimido tenha uma cor e aparência normais - idênticas às dos 
restantes comprimidos do blister, a marca não afetou a qualidade da vacina; 
 

- Caso o comprimido tenha uma cor azul mais escura, uma dimensão maior ou 
esteja deformado, a sua efervescência aquando da preparação e qualidade não 
estão asseguradas. Este comprimido não deve ser utlizado e deve ser substituído 
por outro com uma cor e aparência normais: 
 

Posição 4

Número do lote 



 

Informação aos Distribuidores, Médicos Veterinários e Clientes Finais AVW NEO 11/07/17    Página 2/2 
 

 
Com esta informação, o operador poderá detectar de forma mais fácil este defeito e 
controlar o processo de vacinação dos seus animais. 
 
Tal como acordado com as autoridades competentes, estes lotes continuarão a ser 
comercializados tanto pela Merial Portuguesa como pelos Distribuidores, de forma a 
assegurar que não decorrerá nenhuma interrupção nos programas vacinais com este 
medicamento veterinário imunológico. 
 
Solicitamos aos médicos veterinários e clientes finais que caso detetem algum defeito 
desta natureza o reportem à Merial Portuguesa. Quaisquer reclamações sobre este 
medicamento veterinário  devem mencionar o seguinte: 

o O número do lote em causa 
o O número de blisters que apresentam este defeito e a posição da marca na 

folha de alumínio 
o Se possível, uma fotografia do blister antes e depois de aberta a folha de 

alumínio. 
 
Informamos ainda que a causa deste defeito está identificada e corrigida ao nível da 
produção. Os novos lotes comerciais serão vendidos em perfeitas condições, sem 
qualquer blister danificado. 
 

 
José Miguel Lopes Jorge 
Director Técnico Veterinário 
 
 
Contactos da Merial Portuguesa: 
Merial Portuguesa - Saúde Animal, Lda. 
Avenida de Pádua, n.º 11, 1800-294 Lisboa 
Telf: (+351) 219 169 340 
Fax: (+351) 219 164 250 

Marca na folha de alumínio 
Aspecto 
normal 

Efervescência parcial: 
comprimido com 

tamanho aumentado, 
cor azul escura

Efervescência total: 
comprimido com 

forma alterada, cor 
azul escura

OU OU

Aspecto do comprimido após rasgar a folha de alumínio: 


