144271 R1

Nobilis®

COR4+IB+ND+EDS

E-297

Sadece Hayvan Sa¤l›¤›nda Kullan›l›r

B‹LEﬁ‹M‹
Her 0,5 ml’de:
H. paragallinarum
– 083 suﬂu (serotip A)
– Spross suﬂu (serotip B)
– H–18 suﬂu (serotip C)
– 48 suﬂu (serotip varyant tip B)
– IBV M41 suﬂu Primer aﬂ› uygulanm›ﬂ
– EDSV’76 BC 14 suﬂu
– NDV Clone 30 suﬂu
		
Adjuvan
Ya¤ içinde sulu çözelti
-----------------------------* %70 tavuk koruma dozu

Enjeksiyonluk çözelti
Veteriner Aﬂ›

en az 1 CPD70*
en az 1 CPD70
en az 1 CPD70
en az 1 CPD70
kanatl›larda HI ünitelerinin ≥ 2.0 log2 artmas›n› sa¤lar.
≥ 3.2 log2 HI ünitesi sa¤lar
Her 1/50’lik doz için HI ünitelerinin ≥ 4,0 log2 olmas›n› sa¤lar veya
≥ 50 PD50 ünitesi içerir

END‹KASYONLARI
Tavuklarda Haemophilus paragallinarum taraf›ndan oluﬂturulan enfeksiyöz coryza enfeksiyonunu ve klinik
belirtilerini azaltmak için aktif immunizasyonu uyarmak, Newcastle hastal›¤›, yumurta verim düﬂüklü¤ü
sendromu’76 ve içerdi¤i Massachusetts serotipi ile viral bronﬂite karﬂ› korunma sa¤lamak amac›yla kullan›l›r.
Koruyucu etkisi en az bir yumurtlama dönemi boyunca devam eder.
KULLANIM ﬁEKL‹ VE DOZU
Tavuklarda 14 haftal›ktan itibaren yumurtlaman›n baﬂlamas›ndan 4 hafta öncesine kadar olan dönemde 0,5 ml
aﬂ› boynun aﬂa¤› k›sm›ndan subkutan olarak uygulan›r.
Enfeksiyöz coryza’ya karﬂ› optimum korunmay› sa¤lamak için tavuklar Nobilis COR4+IB+ND+EDS ile aﬂ›lamadan
en az 6 hafta önce Nobilis Corvac–4 ile aﬂ›lanmal›d›r. Enfeksiyöz bronﬂitis ve Newcastle hastal›¤›na karﬂ› güçlü
bir immun yan›t oluﬂmas› için tavuklar›n Nobilis COR4+IB+ND+EDS ile aﬂ›lanmadan en az 4 hafta önce canl› aﬂ›
ile aﬂ›lanmas› gerekmektedir. Yumurta verim düﬂüklü¤ü sendromu’76 virüsü için önceden canl› aﬂ› uygulamas›na
gerek yoktur.
AﬁI REAKS‹YONLARI
Aﬂ›lamay› izleyen ilk gün tavuklar biraz durgun olabilirler; ancak ikinci gün bütün hayvanlar normal
hareketliliklerine dönerler. Aﬂ›lamay› takip eden ilk dört hafta içerisinde enjeksiyon bölgesinde zamanla yok olan
küçük geçici bir ﬂiﬂkinlik oluﬂabilir.
YASAL ARINMA SÜRES‹
Yoktur
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UYARILAR
– Aﬂ›y› uygulamadan önce oda s›cakl›¤›na gelmesini bekleyin.
– Uygulamadan önce ﬂiﬂeyi iyice kar›ﬂt›r›n.
– Steril enjektör ve i¤ne kullan›n.
– Kontaminasyondan kaç›n›n.
– Sadece sa¤l›kl› hayvanlarda boynun alt k›sm›ndan uygulay›n.
MUHAFAZA ﬁARTLARI
2–8 °C’de karanlık ortamda saklanmalıdır.
ÖZEL UYARILAR
Bu aﬂ› veteriner kullan›ma mahsus baﬂka bir ilaç ile kar›ﬂt›r›larak uygulanmamal›d›r.
Kiﬂi yanl›ﬂl›kla kendine enjekte ederse hemen bir doktora baﬂvurmal› ve prospektüsü göstermelidir.
D‹⁄ER B‹LG‹LER
Yumurtlama dönemindeki tavuklarda uygulanmamal›d›r.
T‹CAR‹ TAKD‹M ﬁEKL‹
500 ml’lik polietilen flakonlarda sunulmaktad›r.
ATIK MATERYALLER‹N ‹MHA ﬁARTLARI
Ulusal mevzuat ﬂartlarına uygun olarak imha edilir.

PAZARLAMA ‹Z‹N SAH‹B‹ ADI VE ADRES‹:
‹ntervet Veteriner ‹laçları Paz. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Büyükdere cad. No:127 Astoria Kuleleri B blok Kat:8 34394 Esentepe, ‹stanbul
ÜRET‹C‹ F‹RMA ADI VE ADRES‹:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31 5830 AA
Boxmeer, Hollanda
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı¤ı
Pazarlama izin tarih ve no: 29.11.2005-026868
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