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MA5+CLONE 30
Sadece Hayvan Sa¤l›¤›nda Kullan›l›r
Liyofilize pelet
Veteriner Aﬂ›
442-E

B‹LEﬁ‹M‹
NOB‹L‹S MA5+Clone 30 tavuklarda enfeksiyöz bronﬂit ve Newcastle hastal›¤›na
karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k amac›yla haz›rlanm›ﬂ canl› liyofilize aﬂ›d›r. Her doz aﬂ›, en az
103 EID50 Enfeksiyöz Bronﬂit virüsü suﬂ MA5 (Massachusetts serotipi) ve 106 EID50
Newcastle virüsü suﬂ Clone 30 içerir. Üretiminde gentamisin kullan›ld›¤› için son
üründe buna iz miktarda rastlanabilir.
END‹KASYONLARI
Sa¤l›kl› civcivlerin, Enfeksiyöz Bronﬂit etkeninin Massachusetts tipine ya da serolojik olarak
ba¤lant›l› tiplerine ve Newcastle hastal›¤›na karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k sa¤lamak amac›yla kullan›l›r.
KULLANIM ﬁEKL‹ VE DOZU
A. Sprey metodu
Aﬂ›; klor ve demirden ari, temiz ve serin bir su içinde çözdürülmelidir. ﬁiﬂeler su
alt›nda aç›lmal›d›r. Sprey aparat›, dezenfektan kal›nt›lar›ndan ve çökeltilerden ari,
aﬂ›nmam›ﬂ olmal›d›r (tercihen sadece aﬂ›lama amaçl› kullan›lmal›d›r). Aﬂ›yla
kar›ﬂt›r›lm›ﬂ su, 30–40 cm mesafeden uygun say›da civcive eﬂit da¤›lacak ﬂekilde
püskürtülmelidir. Tercihen civcivler az ›ﬂ›k alt›nda otururlarken uygulanmal›d›r.
1 günlük civcivlerde, sprey, ince bir ya¤mura benzer püskürtme yapacak ﬂekilde
ve 1000 civcive 0.25 litre gelecek ﬂekilde ayarlanmal›d›r. Daha yaﬂl› civcivler için
beher litre suya 1000 doz gelecek ﬂekilde ve ince püskürtmeye göre ayarlay›n›z
(aerosol jeneratörler, ancak tavuklar için güvenli olmak ﬂart›yla kullan›labilir).
B. Burun veya göz içi uygulama
Aﬂ›y› fizyolojik tuzlu suda çözdürünüz ve standardize edilmiﬂ bir damlal›k
kullan›n›z (1000 doz/30 ml). Her bir göz ya da burun deli¤ine 1 damla gelecek
ﬂekilde uygulay›n›z. Uygulay›c›, burun damlas›n›n civciv taraf›ndan
solundu¤undan emin olmal›d›r.
C. ‹çme suyu yoluyla uygulama
Aﬂ›; klor ve demirden ari, temiz ve serin bir su içinde aç›lmal›d›r. Virüs, eﬂit
miktardaki temiz su ve temiz süt kar›ﬂ›m›nda, aktivitesini daha uzun bir süre
korumaktad›r. Aﬂ›yla muamele edilmiﬂ suyun civcivler taraf›ndan 2 saat içinde
al›nmas› sa¤lanmal›d›r. Hava ﬂartlar›n› göz önünde tutarak aﬂ›lamadan bir süre
önce su k›s›tlamas› yap›labilir. Su al›m› için yeterli miktarda su kab› ve civcivler için
yeterli su içme alana bulunmas› ﬂartt›r. Bunlar temiz ve deterjan art›klar›ndan ari
olmal›d›r. 1000 doz aﬂ›y› civcivler kaç günlükse o kadar litre su içinde, ancak en
fazla 40 litre suda çözdürünüz. Su içme iste¤inin yo¤un oldu¤u sabah›n erken
saatleri aﬂ›lama için uygun zamand›r. Büyük sürüler aﬂ›lanaca¤› zaman aﬂ›y›
parçal› çözdürme önerilir. Aﬂ›, merkezi bir su tesisat› yoluyla veya da¤›t›c›larla
uygulanacaksa çok dikkatli olmal›d›r. Civciv say›s›n›n, uygulanacak aﬂ› miktar›
aç›s›ndan 2 de¤erin aras›nda olmas› durumunda sonraki yüksek doz seçilir.
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Not: K
 al›n sprey ve oculo/nasal uygulama en iyi cevab› vermektedir. Özellikle
genç civcivlerin aﬂ›lanmas›nda bu yollar›n kullan›lmas› önerilir.
ÖNER‹LEN AﬁILAMA PROGRAMI
Aﬂ›n›n optimum uygulama yolu ve zaman› lokal ﬂartlara göre de¤iﬂiklik gösterir. Bu
yüzden veteriner hekime dan›ﬂ›lmal›d›r. Aﬂ› 1 günlükten itibaren güvenle kullan›labilir.
BA⁄IﬁIKLIK VE AﬁI REAKS‹YONLARI
Aﬂ› reaksiyonlar›n›n (aks›rma) say›s› ve etkisi ile süre¤en bir ba¤›ﬂ›kl›¤›n oluﬂmas›
tavuklar›n sa¤l›k ve genel kondisyonlar› ile ilgilidir. Aﬂ›lama sonras› hijyen ve genel
iﬂletme kurallar›na uyum da önemlidir. ND ve Massachusetts tipi IB’ye karﬂ› uygun
bir ba¤›ﬂ›kl›k aﬂ›n›n do¤ru uygulanmas› halinde 6 hafta sürer. ND’nin endemik
oldu¤u bölgelerde yaklaﬂ›k 4 haftal›kken Nobilis ND Clone 30 ile 2. aﬂ›lama
yap›lmal›d›r. Yumurtadayken yap›lan acil aﬂ›lamadan sonra yumurta veriminde
geçici bir düﬂüﬂ gözlenebilir.
YASAL ARINMA Süresi
Yoktur
UYARILAR
– Aﬂ›lamadan sonra eller ve ekipman y›kan›p dezenfekte edilmelidir. Art›k aﬂ›
yak›larak ya da kaynat›larak imha edilmelidir.
– Yaln›z sa¤l›kl› hayvanlar aﬂ›lanmal›d›r
– ﬁiﬂe aç›ld›ktan sonra hemen kullan›lmal›d›r. Suyla kar›ﬂt›r›lm›ﬂ aﬂ› 2 saat içinde
kullan›lmal›d›r.
– Uygulayıcıda geçici bir konjunktivit oluﬂabilir. Aﬂ›yla temastan mümkün
oldu¤unca kaç›n›lmal›d›r (örne¤in maske tak›labilir).
MUHAFAZA ﬁARTLARI
2–8 °C’de dondurulmadan saklanmal›d›r.
T‹CAR‹ TAKD‹M ﬁEKL‹
1000, 2500 VE 5000 dozluk pelet içeren flakonlarda sunulmaktad›r.
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