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Bileﬂimi: Salmonella enteritidis’in faj tip 4 içeren suﬂu ile Salmonella typhimirium’un DT 104 suﬂunun inaktif
hücrelerinden (1x109 hücre/doz) oluﬂan bir aﬂıdır. Aﬂı adjuvan olarak alüminyum hidroksit ve prezervatif olarak
da thiomersal içerir.
Endikasyonlar: Aﬂı, damızlık ve yumurtacı tavuklarda S. enteritidis ve S. typhimirum tarafından oluﬂturulan
enfeksiyonlara karﬂı fekal ekskresyonu azaltarak enfeksiyona karﬂı ba¤ıﬂıklık sa¤lamak amacıyla kullanılır. Ayrıca
bahsedilen mikroroganizmalar tarafından oluﬂturulan hastalı¤ın kontrol edilmesi için de bir araç olarak
kullanılmaktadır.
Uygulama ve dozaj: 12 ve 16 haftalıkken olmak üzere 2 defa 0.5 ml aﬂı, kas içi olarak uygulanmalıdır.
Büyütme döneminde bir enfeksiyon riski sözkonusuysa 1 günlükken 0.1 ml ve 4 haftalıkken 0.5 ml. olmak üzere
yine 2 defa kas içi uygulanmalıdır.
Aﬂılama esnasında aseptik ﬂartlar sa¤lanmalıdır.
Kontrendikasyonlar, uyarılar: Yumurtlama dönemindeki tavuklarda kullanılmamalıdır
Yasal arınma süresi: Yoktur.
Uyarılar: Aﬂı uygulama bölgesinde, özellikle 1 günlük civcivlerde, birçok adjuvanlı aﬂıda oldu¤u gibi,
adjuvandan kaynaklanan geçici bir ﬂiﬂme gözlenebilir. Ayrıca yine 2 gün kadar sürebilen bir durgunluk,
uyuﬂukluk ve hafif aksama görülebilir.
Kullanmadan önce ve kullanım esnasında periyodik olarak çalkalanmalıdır.
ﬁiﬂeyi açtıktan sonra içeri¤in tamamı 10 saat içinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısım, enjektörler, i¤neler ve
boﬂ paketler aﬂılama sonrası uygun bir ﬂekilde imha edilmelidir.
Aﬂılama ekipmanının temiz ve steril oldu¤u kontrol edilmelidir.
Uygulayıcının korunmasına yönelik uyarılar: Bildirilmemiﬂtir.
Saklama koﬂulları: Aﬂı 2-8 derece santigrad arasında dondurulmadan saklanmalıdır.
Ticari takdim ﬂekli: 250 ve 500 ml'lik polietilen ﬂiﬂelerde.
Atık materyallerin imha ﬂartları: Yerel mevzuat ﬂartlarına uygun olarak imha edilmelidir.
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