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Nobilis®

AE+POX

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA
KULLANILIR
LIYOFILIZE PELET
VETERINER AŞI

BİLEŞİMİ
Nobilis AE+POX liyofilize bir aşıdır. Her doz, AE virüsü Calnek suşundan en
az 2.5 log10 EID50 ve kanatlı çiçeği virüsü Gibbs suşundan 2.8 log10 EID50
içerir. Aşı peleti, stabilizerler ve gentamisin içerir. Pakette, birinde aşıların olduğu
şişelerle diğerinde steril diluent (UNISOLVE) bulunan iki ünite mevcuttur.
ENDİKASYONLAR
Gelecekte ticari yumurtacı ve damızlık olarak kullanılacak yarkaları, Avian
encephalomyelitis (AE) ve kanatlı çiçeği hastalıklarına karşı korumak amacıyla
kullanılır. Aşılanmış hayvanlar AE sebebi ile oluşabilecek yumurta verimi
düşüklüklerinden üretim dönemi boyunca korunmuş olurlar. Ayrıca bu aşı ile
aşılanan hayvanların civcivleri de maternal antikorlar sebebi ile AE’ye karşı ilk
birkaç hafta korunurlar.
UYGULAMA ŞEKLİ
Göğüse yakın kanat bölgesinden aplikatör yardımı ile aşıyı uygulayınız.
AŞININ HAZIRLANMASI
Bir şişe aşı ile bir şişe diluent kullanımdan hemen önce karıştırılır. Aşı iğnesi aşının
içerisine daldırılıp çıkartılır, aşının uygulanacağı bölgedeki tüyler uzaklaştırılır
daha sonra kanadın göğüse yakın bölgesinden iğne batırılır.
Aşılamadan 7–10 gün sonra, birkaç tavuk aşının “alımıyla” ilgili olarak kontrol
edilmelidir. Aşılama bölgesindeki deri kabarması ve kabuk bağlama alımın
işaretleridir. Kabuklar aşılamadan 2–3 hafta sonra düşerler. Tam bağışıklık
aşılamadan 3 hafta sonra gelişir.
ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI
Tavuklar 8–16 hafta içinde aşılanmalıdır.
Hindiler 18–26 hafta içinde aşılanmalıdır
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE UYARILAR
- Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır. Hastalık belirtileri görünmese de Koksidiyozis, Mycoplasma enfeksiyonları, Marek hastalığı ve diğer hastalıkların
varlığı, komplikasyonların ortaya çıkmasına ya da immunite oluşumunun
yavaşlamasına sebep olabilir.
- Aynı işletme içerisinde bulunan hastalığa karşı duyarlı tüm hayvanlar aynı
zamanda aşılanmalıdır.
- Bir hayvana bir dozun altında aşı yapmayınız.
- Yumurtlama dönemi süresince veya yumurtaya girmesine 4 haftadan az süre
kalmış yarkalara uygulanmamalıdır.
- 8 haftadan genç civcivlere ve 18 haftadan genç hindilere aşılama
yapmayınız.
- Boş veya kısmen kullanılmış şişeleri yakarak imha ediniz.

MUHAFAZA ŞARTLARI
2-8 C‘de dondurulmadan saklanmalıdır
İMALATÇI FIRMA
Intervet International
Wim de Körverstraat 35
P.O Box 31
5830 AA Boxmeer
The Netherlands
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ
İntervet Veteriner İlaçları
Büyükdere cad. No:127 Astoria Kuleleri B blok Kat:8 34394 Esentepe, İstanbul
G.T.H.B.lığı Pazarlama İzin Tarih ve No:
14.12.2010-047173
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