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Sadece hayvan sa¤lı¤ında kullanılır
Kombine inaktif aﬂı
Kompozisyonu
0.5ml’lik beher dozda;
IBV (suﬂ M41) ≥4.0 log2 VN ünitesi)
IBV (D207/D274 serotipine ait 249g varyant suﬂu
TRT suﬂ BUT#8544			
EDS’76 suﬂ BC 14			
NDV suﬂ Clone 30
		
				

≥4.0 log2 VN ünitesi
≥9.5 log2 ELISA ünitesi
≥6.5 log2 HI ünitesi
≥dozun1/50’sinde 4.0 log2 ELISA
ünitesi veya ≥50 PD50 ünitesi

Endikasyonlar
Damızlık ve yumurtacı tavuklarda; IB virusunun Massachutes ve D207/D274
serotiplerince oluﬂturulan enfeksiyon, Newcastle hastalı¤ı, EDS (Egg Drop Syndrom ) ve TRT virusunun virusunun
sebep oldu¤u hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılır.
Kontrendikasyonlar
Bildirilmemiﬂtir. Yanlız sa¤lıklı hayvanlar aﬂılanmalıdır.
Kullanım ﬂekli ve dozu
Her tavu¤a 0.5 ml aﬂı, but ya da gö¤üs kasından kas içi olarak, ya da boynun alt kısmından deri altı olarak
uygulanmalıdır.
Hayvanlar 14-20 haftalıkken, yumurtaya girmeden en az 4 hafta önce uygulama yapılmalıdır.
Etkilili¤in arttırılması için (booster effect) EDS suﬂu dıﬂındaki di¤er suﬂlarla canlı primer aﬂılama yapılmıﬂ olmalıdır.
‹naktif aﬂılamanın, canlı primer aﬂı uygulamasından en az 4 hafta geçtikten sonra yapılması en iyi sonucu verir.
Aﬂı reaksiyonları
Sa¤lıklı hayvanlarda aﬂılamaya ba¤lı herhangi bir reaksiyon gözlenmez. Aﬂı uygulama bölgesinde geçici hafif
bir ﬂiﬂme gözlenebilir. Lokal doku reaksiyonları meydana gelebilir.
Uygulayıcı için uyarılar
Uygulayıcı: Aﬂıyı kazara kendinize enjekte etti¤inizde en yakın acil müdahale merkezine baﬂvurunuz ve
doktora (ya da hemﬂireye) aﬂa¤ıdaki bilgileri gösteriniz.
Doktor: Bu ya¤ bazlı ürünün kazara enjekte edilmesi, parmak kayıpları gibi sonuçlara neden olan ﬂiddetli
vasküler spazma neden olabilir. Özellikle parmak eti ve tendon kılıfı ile iliﬂkili enjeksiyon bölgesinin erken
ensizyonu ve irrigasyonu önerilmektedir. Aﬂılanan sürü sa¤lıklı olmalı ve herhangi bir hastalı¤ı bulunmamalıdır.
Uyarılar
Aﬂı kullanılmadan önce ısısının15-25 dereceye yükselmesi beklenmelidir.
Kullanmadan önce ve kullanım esnasında periyodik olarak çalkalanmalıdır.
Aﬂılama ekipmanının temiz ve steril oldu¤u kontrol edilmelidir.
Kauçuk kısımlara sahip aﬂılama ekipmanı kullanılmamalıdır.
ﬁiﬂeyi açtıktan sonra içeri¤in tamamı 3 saat içinde kullanılmalıdır.
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Yasal arınma süresi
Yoktur
Saklama koﬂulları
2-8 °C’ta ıﬂıktan korunarak muhafaza edilmelidir. Aﬂı dondurulmamalıdır.
Ticari takdim ﬂekli
Renk kodlu alüminyum kapak ve nitril kauçuk tıpa ile kapatılmıﬂ 500 ve 1000 dozluk PET (polyethyleneteraftalate)
ﬂiﬂelerde.
Atık materyallerin imha ﬂartları
Yerel mevzuat ﬂartlarına uygun olarak imha edilmelidir.
PAZARLAMA ‹Z‹N SAH‹B‹ ADI VE ADRES‹
Intervet Veteriner ‹laçları Paz. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Büyükdere cad. No.127 Astoria Kuleleri B blok Kat:8 34394 Esentepe/‹stanbul
Üretici firma: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, Hollanda
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı¤ı
Pazarlama izin tarih ve no: 14.12.2011-047166
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