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Nobilis®

CAV P4

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA
KULLANILIR
Liyofilize pelet
VETERINER AŞI
BİLEŞİMİ
Nobilis CAV P4 tavuk anemisine karşı canlı, liyofilize attenüe
bir aşıdır. Bir doz aşı en az 3.0 log10 TCID50 değerinde, tavuk
embriyosunda üretilen attenüe CAA virüsü 26P4 suşu içermektedir.
Aşı peleti stabilizatörler ve gentamisin içermektedir.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Sağlıklı tavukların tavuk anemisine karşı koruma sağlamak
amacıyla kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kas içi veya deri altı enjeksiyon için
Intervet‘in Dilavia sulandırıcısı ile aşı hazırlanır. Uygulanacak doz
sayısına göre sulandırıcı miktarı belirlenir (1000 doz için 200 ml).
0.2 ml aşı kas içi veya deri altı enjeksiyon şeklinde uygulanır.
Kanat altı yöntemiyle uygulama için
Intervet‘in Unisolve sulandırıcısı ile aşı hazırlanır. Uygulanacak
doz sayısına göre sulandırıcı miktarı belirlenir (1000 doz için
13 ml). Her iki deliğinin dolması için her aşılamadan önce aşı
solüsyonuna çift iğne batırılmalıdır.
ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI
Uygun zaman ve uygulama şekli daha çok bölgenin durumuna
bağlıdır. Bu nedenle, bir veteriner hekimin tavsiyesi alınmalıdır.
Aşı tavuklara 6 haftalıktan itibaren uygulanabilir. Yumurtlama
dönemi başladığında yeterli antikor seviyesine ulaşıldığından
emin olmak için damızlık sürü, yumurtaya girmeden en az 6 hafta
önce aşılanmış olmalıdır.
CAV P4, Nobilis Reo 1133 (intramuskuler veya subkutan yolla)
veya Fowl pox aşısı Nobilis Ovo Diphtherin (kanat altı yoluyla) ile
kombine edilebilir.
BAĞIŞIKLIK
Nötralizan antikor seviyesinin yüksek seviyeye ulaşması genellikle
tavukların kondisyonlarına ve sağlık durumlarına bağlıdır.
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Ayrıca aşılama sonrası dönemde bakım ve hijyen koşulları da
önem taşımaktadır. Damızlık sürü, yumurtaya girmeden en
az 6 hafta önce aşılanmış olmalıdır. Aşılama doğru bir şekilde
gerçekleştirilirse koruyucu antikor seviyesi en az 1 yumurtlama
periyodu sürecektir.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur
UYARILAR
• Aşılamadan sonra eller ve kullanılan ekipman yıkanıp
dezenfekte edilmelidir.
• Artan aşı yakılarak veya kaynatılarak imha edilmelidir.
• Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
• Aşı hazırlandıktan sonra 4 saat içinde kullanılmalıdır.
MUHAFAZA KOŞULLARI
2–8 °C‘de dondurulmadan saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
500, 1000, 2500, 5000 veya 10000 doz içeren flakonlar
halinde kutu içinde sunulmaktadır.
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ
İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Ofis Bloğu Kat:
13-14-15 Şişli/ İSTANBUL
ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31 5830 AN
Boxmeer, Hollanda
Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzin Tarihi:
12.08.2005
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