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BRSV-PI3-BVD-IBR

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
ullanılır
Sığırlarda BVDV, BRSV, PI3 IBR aşısı
Enjeksiyonluk süspansiyon içerisinde
erisinde sulandırılan liyofilize aşı
Bileşimi
Liyofilize kısım ısıya duyarlı canlı Parainfluenza
arainfluenza 3 (PI 3) virusu RLB103 suşunu ve BRSV
375 suşunu (≥105.0 HKID50(1)), süspansiyon kısım inaktif BVDV 5960 ve 6309 suşlarını
(≥ GMT(2) 5 log2) ve IBR Cooper suşunu (≥ GMT 2 log2) ve adjuvant olarak alüminyum
hidroksit (% 2 Al2O3) içerir.
(1) hücre kültürü infeksiyoz dozu 50

(2) Danalara enjeksiyon sonrası ölçülen serolojik titredir.

Kullanım sahası
3 aydan büyük sığırlarda sığır viral diarhea virüsü (BVDV) Tip 1 sitopatik ve non-sitopatik
suşları, sığır infeksiyoz bovine rhinotrachetitis virüsu (IBRV), sığır respiratory sinsitial virüsu
(BRSV) ve Parainfluenza 3 virusu (PI3)’un neden olduğu solunum yolu enfeksiyonuna
bağlı klinik belirtileri iyileştirmek ve viral çıkartımı azaltmak için etkili bağışıklık sağlamada
endikedir
Doz, uygulama metodu ve yolu
3 aydan büyük sığırlara kas içi yolla 5 ml’lik 1 doz uygulanır. Kullanım öncesi süspansiyon
çalkalanarak homojen hale getirilir. Süspansiyon aseptik olarak çekilerek liyofilize kısıma ilave
edilir. Uygulama öncesi çalkalanır.
İlk aşılama: hayvanların bir araya geldiği ya da kış mevsimi gibi enfeksiyonların yoğun
görüldüğü dönemlerden önce 3-4 hafta arayla 2 doz uygulanmalıdır. Koruma süresi 6 aydır.
Tekrar aşılama: Yıllık bir koruma isteniyorsa, tercihen riskli dönemlerden önce, her 6 ayda bir
3-4 hafta arayla 2 doz uygulanmalıdır.
Özel klinik bilgiler ve hedef türler için özel uyarılar
Yalnız sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır. Steril enjeksiyon aletleri kullanılmalıdır.
Enjeksiyon aletlerini sterilize etmek için kimyasal madde kullanılmamalıdır.
İstenmeyen etkiler
Az sayıda hayvanda aşıya verilen reaksiyon hafif ve geçici hipertermi ve geçici minimal lokal
inflamasyon ile sınırlıdır.
İlaç etkileşimleri
Aşının başka bir aşı ile birlikte kullanıldığında güvenlik ve etkinliğine ilişkin hiçbir bilgi
bulunmamaktadır. İmmünodepresif bir tedavi uygulandıktan sonra aşı bir ay süreyle
kullanılmamalıdır.
Doz aşımında belirtiler, tedbirler ve antidot
Aşının iki kat dozunun uygulanması sonucunda ters etkiler kısmında belirtilen septomlar
haricinde bir bulgu gözlenmemiştir.
Gıdalarda yasal arınma süresi
Et ve süt için arınma süresi sıfır (0) gündür.
Kontrendikasyonlar
Gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır
“Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız”
“Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz”
“Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız”

Uygulayıcının alması gereken önlemler ve hekimler için öneriler
Kullanıcı ürünü kazara kendi kendine enjekte etmekten kaçınmalıdır. Kullanıcının ürünü
kazara kendi kendine uygulaması halinde, enjeksiyon yerinde lokal morarma, ağrı ve şişlik
gelişebilir. Kullanıcı ürünü kendi kendine uyguladıysa tıbbi yardım alınmalı ve kullanma
talimatı ya da etiket ile birlikte doktora başvurulmalıdır.
Muhafaza şartları ve raf ömrü
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
Sulandırılmış aşı 2 saat içinde kullanılmalıdır.
Süspansiyon ve liyofilize kısım 2 – 8 °C arasında, buzdolabında, ışıktan koruyarak muhafaza
edilmelidir. Dondurulmamalıdır.
Kullanım sonu imha ve hedef olmayan türler için uyarılar
Tüm kullanılmamış materyal ve kullanım sonrası ortaya çıkan atıklar yerel kanunlara uygun
olarak imha edilmelidir.
Sadece sığırlarda kullanılmalıdır
Ticari takdim şekilleri
Süspansiyon ve liyofilize kısım ayrı Tip 1 cam flakonlarda sunulmuştur. Süspansiyon flakonu
Klorobütil kauçuk tıpa ve liyofilize süspansiyonu Bromobütil kauçuk tıpa içermektedir.
Her iki flakon alüminyum kapsül ile kapatılmıştır.
Karton kutu içerisinde 1 ve 5 dozluk süspansiyon ve liyofilize formları içeren flakonlarda
sunulmuştur.
Satış yeri ve şartları
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde ve hayvan
hastanelerinde satılır. (VHR)
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