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Nobilis
GUMBORO inac
®

304

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Enjeksiyonluk emülsiyon
Veteriner Aşı
BİLEŞİMİ
Tavukların, enfeksiyöz bursal hastalığına karşı bağışıklık oluşturması amacıyla hazırlanmış inaktif aşıdır.
Nobilis Gumboro inac, hastalık etkeni virüsün bir immunojenik suşunu içerir. Virüsler, formalinle inaktive edilmiştir.
Daha sonra da su fazlı yağ adjuvanlı emülsiyon içinde süspande edilmiştir.
ENDİKASYONLARI
Aşının, damızlık hayvanlarda kullanılması önerilmektedir. Aşılanmış tavuklardan meydana gelen yavrular, sahip
oldukları maternal antikorlar ile yaşamın en az ilk 4 haftasında hastalığa karşı bağışıktırlar.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Her bir yarkaya 0.5 ml aşı, but ya da göğüs kasından kas içi olarak uygulanmalıdır.
AŞILAMA PROGRAMI
Aşılama 16-20 haftalık yaşlarda yapılmaktadır fakat beklenen yumurtlama başlangıcına 3 hafta veya daha az
kalmışsa uygulanmaz.
Hayvanlara aşı uygulanmadan önce 3-4 haftalık yaşta canlı Gumboro aşısı ile primer aşılama yapılmalı ya da
Gumboro saha enfeksiyonuna maruz kalmalıdır. İkinci durumda inaktif aşı uygulanmadan önce bu serolojik olarak
belirlenmelidir.
Eğer sürü bir saha enfeksiyonuna maruz kalmamışsa hayvanlar inaktif aşı uygulanmadan en az 4 hafta önce canlı
Gumboro aşısı ile aşılanmalıdır.
BAĞIŞIKLIK VE AŞI REAKSİYONLARI
Aşının uygun yapılması halinde yavrular Gumboro’ya karşı yaşamın en az ilk 4 haftasında direnç gösterirler.
Yumurtlama döneminin sonuna yakın olan annelerin yavruları da aynı şekilde korunurlar.
Sağlıklı yarkalarda herhangi bir reaksiyon gözlenmez. Aşılamayı takip eden birkaç hafta içinde aşılama bölgesinde
hafif şişkinlik görülebilir. Aşının aseptik şartlarda yapılması durumunda bu durum dokuda kalıcı bir zarar meydana
getirmez.
UYARILAR
Yalnız sağlıklı yarkalar aşılanmalıdır.
Aşı kullanılmadan önce oda sıcaklığına (15-25°) getirilmelidir.
Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
Steril enjeksiyon ekipmanı kullanılmalıdır.
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Açıldıktan sonra şişe içeriğinin tamamı 24 saat içinde kullanılmalıdır
Uygulayıcının aşıyı kendisine enjekte etmesi durumunda derhal doktora başvurulmalı ve aşının yağ emülsiyonu olduğu
hatırlatılmalıdır.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur
MUHAFAZA ŞARTLARI
2–8 °C’de dondurulmadan saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Renk kodlu alüminyum kapak ve nitril kauçuk tıpa ile kapatılmış 500 ve 1000 dozluk PET (polyethyleneteraftalate)
şişelerde.
ATIK MATERYALLERİN İMHA ŞARTLARI
Yerel mevzuat şartlarına uygun olarak imha edilmelidir.
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ
Intervet 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
G.T.H.B.lığı Pazarlama İzin Tarih ve No: 14.12.2010-047186
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