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Nobilis®
Liyofilize pelet
Veteriner Aşı
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

BİLEŞİMİ
Stabilizatör içinde, her bir doz en az 106.9 CFU canlı zayıflatılmış Mycoplasma gallisepticum MG 6/85 suşu
içermektedir.
ENDİKASYONLARI
Yumurtaya girmemiş, genç yumurtacı tavukların, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonunun klinik belirtilerini
azaltmak üzere aktif bağışıklık sağlamak için kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Aeresol uygulama için su ile sulandırıldıktan sonra aşı 6 haftalık ya da daha yaşlı yarkalara her bir hayvan için en az
106.9 CFU (1 doz) olarak uygulanır.
DOĞRU UYGULAMA İÇİN TAVSİYELER
Bir çiftlik ya da kanatlı kompleksi için bir aşılama programı belirlemek için çok sayıda faktör göz önünde
bulundurulmalıdır. Aşılamanın etkili olması için aşı iyi bakım-idare altında, uygun çevre koşullarında barındırılan
sağlıklı hayvanlara aeresol yolla uygulanmalıdır. İhtiyaç duyulan bağışıklığın seviyesi operasyonel uygulamalar ve
mikroba maruz kalma seviyesine göre farklılık gösterecektir.
Aşının hazırlanması
Aşı, su içinde çözüldükten sonra iki saat içinde kullanılmalıdır.
1. Temiz, soğuk, klorlanmamış su kullanılmalıdır.
2. Şişe su içinde açılır.
3. Koparılabilir mühür ve kapak flakondan çıkarılır.
4. Aşıyı sprey yolla uygulamak için gerekli miktarda aşı suya (1000 kanatlı başına 400 ml ± ) eklenir.
İnce sprey uygulaması
1. Sprey aşılama, 20 mikrondan küçük damlacıklı ince sprey ile olmalıdır.
2. Sprey cihazında herhangi bir dezenfektan ya da kaymağı alınmış süt kullanılmaz.
3. Sprey cihazı sadece aşıların uygulanması için kullanılmalıdır. Kullanıldıktan sonra iyice temizlenmelidir.
4. Sprey aşılaması yapılırken tüm fanlar ve hava girişleri kapatılmalıdır.
5. Sprey cihazı üreticisinin su hacmine ilişkin önerileri göz önünde bulundurulmalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI
◆ Bu aşı, yumurta üretiminin başlangıcından önceki 4 hafta süresince ve yumurta üretimi başladıktan sonra 		
uygulanmaz.
◆ Bu aşı, solunum sistemi hastalıklarına (örneğin Newcastle hastalığı, bronşit vb.) karşı herhangi bir canlı aşılamadan
sonraki 2 hafta içinde uygulanmamalıdır.
◆ Diğer aşılardan 14 gün önce ve 14 gün sonra uygulamamalıdır.
YAN ETKİLERİ
Yoktur
YASAL ARINMA SÜRESİ
Sıfır gün
MUHAFAZA ŞARTLARI
2–8 0C’de karanlık ortamda muhafaza edilmelidir. Dondurulmaz.
DAMIZLIKLARDA KULLANILMASI YASAKTIR
NOTLAR
• Yalnızca sağlıklı yarkaları aşılayınız.
• Aynı kümesteki tüm duyarlı yarkalar aynı zamanda aşılanmalıdır.
• Aşılamadan 5 gün öncesinde ve aşılamadan sonraki 2 hafta içerisinde, yarkalara antibakteriyel ilaçlar, özellikle
antimikoplazma etkili ilaçlar vermeyiniz.
• Aşılama sırasında ve reaksiyon dönemi boyunca stres koşullarını azaltmaya çalışınız.
• Aşıyı herhangi başka bir maddeyle karıştırmayınız.
• Bu aşıyı seyreltmeyiniz ya da dozajı genişletmeyiniz.
• Açıldığında içeriğin tamamını kullanınız.
• Kısmen kullanılmış aşıları daha sonra kullanmak için saklamayınız ve açılmış ve/veya sulandırılmış aşının tamamını
kullanınız.
• Aşılama yaparken gözler, eller ve giysilerle temastan kaçınılması iyi aşılama uygulamasının gereğidir.
• Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
500, 1000, 2000 dozluk liyofilize aşı içeren 20 ml’lik flakonlar halinde satılmaktadır.
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 İzin Tarih ve No:
B.12.0.KKG.0.19/108-02-17-4348
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