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Nobilis®

G+ND

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Enjeksiyonluk süspansiyon
Veteriner Aşı
BİLEŞİMİ
Tavukların, enfeksiyöz bursal hastalık ve Newcastle hastalığına karşı bağışıklık oluşturması amacıyla
hazırlanmış inaktif aşıdır.
Nobilis G+ND, her bir hastalık etkeni virüsün bir immunojenik suşunu içerir. Virüsler, embriyolu yumurta
üzerinde veya Vero hücre kültürlerinde geliştirilmiş ve formalinle inaktive edilmiştir. Daha sonra da su
fazlı yağ adjuvanlı emülsiyon içinde süspande edilmiştir.
Her bir doz; en az 50 PD50 ND virüsü Clone 30 suşu ve en az 12.5 log2 VN ünite Gumboro virüsü
D78 suşu içerir.
ENDİKASYONLAR
Aşı, Newcastle hastalığına karşı damızlık tavuklarda ve ticari yumurtacılarda 2. aşılama (rapel)
amacıyla ve enfeksiyöz bursal hastalığa karşı da primer aşılama amaçlı kullanılabileceği gibi
damızlıklarda enfeksiyöz bursal hastalığa karşı 2. aşılama amaçlı (rapel) kullanılabilir.
ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI
Aşı 16–20 haftalık yarkalara ve yumurtaya girmeden en az 4 hafta önce uygulanmalıdır.
Optimal bir rapel etki için önceden ND ve Gumboro’ya karşı canlı hazırlanmış bir primer aşıyla
aşılanmış olmalıdır. En iyi etki canlı aşılamadan 6 hafta sonraki uygulamalardan elde edilmekte olup
her halükarda canlı aşı yaptıktan sonra en az 4 hafta geçmeden uygulanmamalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Her bir yarkaya but ya da göğüs kasından kas içi veya boynun alt tarafından 0.5 ml dozunda deri altı
olarak uygulanabilir.
BAĞIŞIKLIK VE AŞI REAKSİYONLARI
Primer aşılamayla takip eden aşılamanın uygun yapılması halinde Newcastle hastalığı etkenine karşı
bağışıklık meydana getirecek seviyede antikor üretilir.
Normal saha şartlarında, yumurtlamanın herhangi bir döneminde meydana gelen yavrular anneden
gelen antikorlarla Gumboro’ya karşı ilk birkaç hafta içinde direnç gösterirler
Sağlıklı yarkalarda herhangi bir reaksiyon gözlenmez. Aşılamayı takip eden birkaç hafta içinde
aşılama bölgesinde hafif şişkinlik görülebilir. Lokal doku reaksiyonları oluşabilir.
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YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur
UYARILAR
• Yalnız sağlıklı yarkaları aşılayınız
• Aşıyı kullanmadan önce ısısının 15–25 ºC’ye gelmesini bekleyiniz
• Kullanmadan önce iyice çalkalayınız
• Steril enjeksiyon ekipmanı kullanınız
• Açıldıktan sonra şişe içeriğinin tamamı kullanılmalıdır
• Diğer aşılarla karıştırmayınız
• Uygulayıcının aşıyı kendisine enjekte etmesi durumunda derhal doktora başvurulmalı ve aşının yağ
emülsiyonu olduğu hatırlatılmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI
2–8 ºC’de dondurulmadan saklanmalıdır.
Açılan şişeler 3 saat içinde kullanılmalıdır.
ATIK MATERYALLERİN İMHA ŞARTLARI
Ulusal mevzuat şartlarına uygun olarak imha edilir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
500 ml içeren 1000 dozluk şişeler
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ
İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere cad. No. 127 Astoria Kuleleri B blok Kat:8 34394 Esentepe/İstanbul
ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31 5830 AA
Boxmeer, Hollanda
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Pazarlama izin tarih ve no: 14.12.2010-047178
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