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Nobilis®

rt+ib multi+g+nd
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Bileşimi
Tavukların; Avian Rhinotrakeitis virüsü, Enfeksiyöz Bronşit virüsü, Newcastle Hastalığı virüsü
ve Enfeksiyöz Bursa Hastalığı virüsüne karşı korunmaları için kombine inaktif aşıdır.
Nobilis RT+IB multi+G+ND bir immünojenik Avian rhinotrakeiti virüs suşu (ARTV), iki
immünojenik Enfeksiyöz bronşit virüs suşu (IBV), bir immünojenik Enfeksiyöz Bursal hastalığı
virüs suşu (IBDV) ve bir immünojenik Newcastle hastalığı virüs suşu (NDV) içerir.
I.B. komponenti, Massachusetts tipi suş ve D274 tipine ait varyant bir suş içerir.
Virüsler inaktive edilmiş ve yağ adjuvant emülsiyonun su fazı içinde süspanse edilmiştir.
Endikasyonları
Aşı; damızlık çiftliklerinin, Enfeksiyöz Bronşit virüsünün Massachusetts ve D274/D207
serotiplerine ve Newcastle hastalığı virüsüne karşı; Avian Rhinotrakeitis virüs
enfeksiyonunun ters etkilerine karşı korunması ve aşılanmış kanatlıların soylarında Gumboro
Hastalığı’na karşı en azından yaşamlarının ilk haftalarında anneden gelecek antikorlar
sağlayarak korunmaları için önerilmektedir.
Antijenler; uzatılmış bir immünite stimülasyonu sağlamak için emülsiyon şeklinde
hazırlanmıştır.
Kontrendikasyonları
Bildirilmemiştir.
Önerilen aşı programı
Nobilis RT + IBmulti + G + ND kanatlılara 14-20 haftalık civarında, ancak yumurtlama
başlangıcından en az 4 hafta önce uygulanmalıdır.
Optimal bir rapel etkisi için, kanatlılara Enfeksiyöz Bronşit, Avian Rinotrakeiti, Newcastle
Hastalığı ve Enfeksiyöz Bursa Hastalığına karşı canlı aşılarla primer aşı uygulaması
yapılmalıdır.
En iyi sonuçlar, inaktif aşı ile aşılama, canlı primer aşı uygulanmasından en az 4 hafta
sonra yapıldığında elde edilecektir
Kullanım şekli
Her bir kanatlıya 0.5 ml aşı kalça veya göğüs kasından intramüsküler olarak ya da boynun
arka kısmından subkutan olarak uygulanmalıdır.
Atık materyallerin imha şartları
Ulusal mevzuat şartlarına uygun olarak imha edilir.
Uyarı
– Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız.
– Aşıyı kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyiniz. (15-25°C)
– Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.
– Açılmış şişeler 3 saat içinde kullanılmalıdır.
– Diğer aşılarla karıştırmayınız.
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– Ürünün yanlışlıkla uygulayıcıya ya da yanındaki kişiye enjekte edilmesi halinde; derhal
bir doktora başvurulmalı ve aşının yağ içinde su emülsiyonu olarak hazırlandığı
belirtilmelidir.
Yasal arınma süresi
Yok.
Muhafaza koşulları
2-8°C arasında saklanmalıdır; dondurulmamalıdır
Ticari takdim şekli
1000 doz için yeterli 500 ml içeren şişeler.

Pazarlama İzin Sahibi Adı ve Adresi:
Intervet Veteriner İlaçları
Büyükdere cad. No.127 Astoria Kuleleri
B blok Kat:8 34394 Esentepe
İstanbul
Üretici Firma:
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: 14.12.2010-047177
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