Poulvac® E.coli
Escherichia Coli AĀısı
Canlı Kültür

Sadece veteriner kullanımı içindir.
Kompozisyonu: Bu ürün GDO içerir. Doz baĀına en az
1.7 x 107 CFU miktarında canlı Escherichia coli bakterisi
EC34195 078 suĀunu (aroA geni içermeyen) içeren canlı,
avirülent, bakteriyel kültür aĀısı.
Endikasyonlar: Serotip O78 Escherichia coli’nin neden
olduğu hastalıkların (perikarditis, perihepatitis, airsakkulitis)
önlenmesinde yardımcı olarak broilerler, yumurtacı ve
damızlık civcivlerde sürü uygulaması olarak tavsiye edilir.
Kontrendikasyonlar: Hasta hayvanlar aĀılanmamalıdır.
Yasal Arınma Süresi: 21 gündür.
Diğer AĀılarla ve Ürünlerle EtkileĀimler: Bu aĀı ile eĀ
zamanlı ve 1 hafta öncesi ve sonrası antibiyotik kullanılması
tavsiye edilmez.
Uygulama ve Dozaj:
Tavuklar: 1 günlük ya da daha büyük yaĀtaki sağlıklı
tavuklar, iri damlacıklı sprey veya içme suyu yolu ile aĀılanır.
Sprey ile uygulama yapılıyorsa, yetiĀtirme süresi uzun olan
kanatlılara 12-14 haftalık iken ikinci bir aĀılama yapılması
tavsiye edilir.
AĀının HazırlanıĀı:
1. BaĀlığı ve tapayı çıkarınız. Soğuk distile su ile yarısına
kadar doldurunuz. Tapayı tekrar takıp çözününceye kadar
çalkalayınız.
2. SulandırılmıĀ aĀıyı temiz bir kaba boĀaltınız ve soğuk
distile su ekleyerek aĀıyı iri damlacıklı sprey aĀılama
ekipmanınız ya da su verme sisteminiz için uygun Āekilde
seyreltiniz.
3. Hazırlanan aĀıyı her kanatlıya bir doz verilecek Āekilde
uygulayınız.
Diğer Bilgiler:
Mümkünse tesisteki tüm duyarlı kanatlılar aynı anda
aĀılanmalıdır.
Uyarılar:
Kesimden önceki 21 gün içerisinde aĀılama yapılmaz.
Hasta hayvanlar ve antibakteriyel ya da immunosupresif
tedavi uygulanan kanatlılar aĀılanmamalıdır. Yumurtlama
dönemindeki hayvanlar aĀılanmamalıdır.
Saklama KoĀulları ve Raf Ömrü: 2° ila 7°C arasında
karanlıkta saklanmalıdır. Sulandırılan aĀı iki saat içinde
uygulanmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır.

Toplam Doz: Alüminyum baĀlık ve tapalar ile kapatılmıĀ
10x20000 doz halinde sunulmuĀtur.
İmha KoĀulları: AĀı kabı ve kullanılmayan tüm içerik
yakılarak imha edilmelidir.
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