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Nobilis®

SG 9R

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA
KULLANILIR
LİYOFİLİZE PELET
VETERİNER AŞI
BİLEŞİMİ
Nobilis SG 9R tavuklardaki kanatlı tifosuna karşı kullanılan canlı
liyofilize bir aşıdır. Beher aşı dozu, bir stabilizer içinde, 2x107 CFU
Salmonella gallinarum suş 9R içerir. Aşılamadan önce pelet uygun bir
diluent içinde sulandırılmalıdır.
ENDİKASYONLARI
Ticari yumurtacı tavuklarda, Salmonella gallinarum ve Salmonella
enteritidis’e karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır. Damızlık
tavuklarda kullanılmamalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ
Boynun arka alt kısmından deri altı yolla her bir kanatlıya 0.2 ml.
enjekte edilir.
Aşı, aseptik şartlar altında uygun bir diluentle sulandırılmalıdır. Steril
bir şırınga ve iğne kullanarak az bir miktar diluent şişesinden çekilir,
aşı şişesine enjekte edilir ve iyi bir süspansiyon elde edinceye kadar
çalkalanır. Daha sonra bu karışım şişeden çekilerek kalan diluent
şişesine enjekte edilir. Şişe içindeki aşının tamamını almak için bu
prosedür birkaç kez tekrarlanmalıdır.
ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI
İlk aşılama 6 haftalıkken uygulanmalıdır. Tekrar aşılamaların
12 haftalık aralıklarla yapılması önerilir.
AŞI REAKSİYONLARI
Sağlıklı tavukların aşılanması sonucunda herhangi bir reaksiyon
gelişmemektedir.
UYARILAR
• Yalnız sağlıklı tavukları aşılayınız
• Damızlık tavuklarda kullanılmamalıdır
• Aşı sulandırıldıktan sonra 2 saat içinde kullanılmalıdır
• Steril şırınga ve iğne kullanınız
• Aşılamadan bir hafta öncesinden 2 hafta sonrasına kadar olan
süreçte sistemik etkili herhangi bir antibiyotik ya da substans
kullanılmamalıdır.
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• Aşılamadan 14 gün sonrasına kadar, uygun bir bağışıklık oluşana
kadar, tavukları enfekte alanlarda muhafaza etmemelidir. Ancak,
saha tecrübeleri, erken dönemde yapılan acil aşı uygulamalarının
olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.
• Aşının yanlışlıkla uygulayıcıya ya da yanındakilere enjekte edilmesi
halinde lokal bir reaksiyon gelişebilir. Doktor tavsiyesine
başvurulmalıdır
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Aşı 2–8°C’de dondurulmadan, karanlık ortamda saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
KULLANIM SONU İMHA
Aşılamadan sonra eller ve ekipman yıkanıp dezenfekte edilmelidir.
Artan aşı yakılarak ya da kaynatılarak imha edilmelidir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
500,1000 doz içeren cam şişelerde.
PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199
Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13-14-15 34394 Şişli-İstanbul
ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31 5830 AA
Boxmeer, Hollanda
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN
TARİHİ:
14.12.2010
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