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IB MA5

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
Liyofilize pelet
VETERINER AŞI
BİLEŞİMİ
NOBİLİS IB MA5, tavuklarda enfeksiyöz bronşit hastalığına karşı
bağışıklık amacıyla hazırlanmış canlı liyofilize aşıdır. Her doz aşı,
en az 3.0 log10 EID50 Enfeksiyöz Bronşit virüsü suş MA5 (Massachusetts serotipi) içerir. Üretiminde gentamisin kullanıldığı için
son üründe buna iz miktarda rastlanabilir.
ENDİKASYONLARI
Sağlıklı civcivlerin, Enfeksiyöz Bronşit etkeninin Massachusetts
tipine ya da serolojik olarak bağlantılı tiplerine karşı bağışıklık
sağlamak amacıyla kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
A. Sprey metodu
Aşı; klor ve demirden ari, temiz ve serin bir su içinde çözdürülmelidir. Şişeler su altında açılmalıdır. Sprey aparatı, dezenfektan
kalıntılarından ve çökeltilerden ari, aşınmamış olmalıdır (tercihen
sadece aşılama amaçlı kullanılmalıdır). Aşıyla karıştırılmış su,
30–40 cm mesafeden uygun sayıda civcive eşit dağılacak şekilde püskürtülmelidir. Tercihen civcivler az ışık altında otururlarken
uygulanmalıdır.
1 günlük civcivlerde, sprey, ince bir yağmura benzer püskürtme
yapacak şekilde ve 1000 civcive 0.25 litre gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Daha yaşlı civcivler için beher litre suya 1000 doz
gelecek şekilde ve ince püskürtmeye göre ayarlayınız (aerosol jeneratörler, ancak tavuklar için güvenli olmak şartıyla kullanılabilir).
B. Burun veya göz içi uygulama
Aşıyı fizyolojik tuzlu suda çözdürünüz ve standardize edilmiş bir
damlalık kullanınız (1000 doz/30 ml). Her bir göz ya da burun
deliğine 1 damla gelecek şekilde uygulayınız. Uygulayıcı, burun
damlasının civciv tarafından solunduğundan emin olmalıdır.
C. İçme suyu yoluyla uygulama
Aşı; klor ve demirden ari, temiz ve serin bir su içinde açılmalıdır.
Virüs, eşit miktardaki temiz su ve temiz süt karışımında, aktivitesini
daha uzun bir süre korumaktadır. Aşıyla muamele edilmiş suyun
civcivler tarafından 2 saat içinde alınması sağlanmalıdır. Hava
şartlarını göz önünde tutarak aşılamadan bir süre önce su kısıtlaması yapılabilir. Su alımı için yeterli miktarda su kabı ve civcivler
için yeterli su içme alanı bulunması şarttır. Bunlar temiz ve deterjan
artıklarından ari olmalıdır. 1000 doz aşıyı civcivler kaç günlükse o
kadar litre su içinde, ancak en fazla 40 litre suda çözdürünüz. Su
içme isteğinin yoğun olduğu sabahın erken saatleri aşılama için
uygun zamandır. Büyük sürüler aşılanacağı zaman aşıyı parçalı
çözdürme önerilir. Aşı merkezi bir su tesisatı yoluyla veya dağıtıcılarla uygulanacaksa çok dikkatli olmalıdır. Civciv sayısının,
uygulanacak aşı miktarı açısından 2 değerin arasında olması durumunda sonraki yüksek doz seçilir.
Not: Kalın sprey ve oculo/nasal uygulama en iyi cevabı vermektedir. Özellikle genç civcivlerin aşılanmasında bu yolların kullanılması önerilir.
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ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI
Aşının optimum uygulama yolu ve zamanı lokal şartlara göre
değişiklik gösterir. Bu yüzden Veteriner Hekime danışılmalıdır. Aşı
1 günlükten itibaren güvenle kullanılabilir.
Rehber
Broiler
• 1 günlükken kaba sprey veya oculo/nasal uygulama
Ticari yumurtacı ve damızlıklar
• 1 günlükken kaba sprey veya oculo/nasal uygulama
• Yaklaşık 6 haftalıkken; kaba sprey, içme suyu veya oculo/
nasal uygulama yoluyla tekrar aşılama
BAĞIŞIKLIK VE AŞI REAKSİYONLARI
Aşı reaksiyonlarının (aksırma) sayısı ve etkisi ile süreğen bir
bağışıklığın oluşması tavukların sağlık ve genel kondisyonları ile
ilgilidir. Aşılama sonrası hijyen ve genel işletme kurallarına uyum
da önemlidir. Massechusetts tipi IB’ ye karşı uygun bir bağışıklık,
aşının doğru uygulanması halinde 6 hafta sürer. Yumurtadayken
yapılan acil aşılamadan sonra yumurta veriminde geçici bir düşüş
gözlenebilir.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur
UYARILAR
• Aşılama sonrası elleri ve ekipmanı yıkayıp dezenfekte ediniz.
Artan aşı yakılarak ya da kaynatılarak imha edilmelidir.
• Yalnız sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır
• Şişe açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI
Aşı 2–8 °C’de dondurulmadan saklanmalıdır.
Ticari Takdim Şekli:
500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000 dozluk Tip I cam
şişelerde.
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 AA
Boxmeer, Hollanda
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzin
Tarihi: 14.12.2010
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