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Sadece Veteriner Kullanım İçindir
Kompozisyonu: Hücre kültüründe üretilmiş ve kimyasal olarak inaktive
edilmiş kuduz virüsü suşu SVR-289 (107.35 TCID50), adjuvant olarak alüminyum
hidroksit (%10±1 (v/v)) ve koruyucu madde olarak gentamisin (30 µg/ml) ve
merthiolate (%0.01 (w/v)) içerir.
Endikasyonlar: 3 aylık ya da daha yaşlı sağlıklı sığır, koyun, kedi ve
köpeklerde kuduz hastalığına karşı korunma amacı ile kullanılmaktadır.
Kontrendikasyonlar: Sağlıklı olmayan hayvanlar aşılanmamalıdır.
Bu aşının etkili olduğu sağlıklı hayvanlarda gösterilmiştir. Hayvanlarda
enfeksiyöz bir hastalık inkübasyon döneminde ise, yetersiz beslenme ya da
paraziter enfeksiyon söz konusu ise, nakliye ya da çevresel şartlar yüzünden
stres altında ve immunosupresyona uğramış iseler ya da aşılama önerildiği gibi
uygulanmamış ise yeterli bağışıklık yanıtı oluşmayabilir.
İstenmeyen etkileri: Diğer aşıların kullanımında olduğu gibi kullanım
sonrası anaflaktik şok meydana gelebilir. Spesifik antidot olarak epinefrin
önerilir. Uygun destekleyici tedavi bunu izlemelidir.

Uygulama ve dozaj: Sağlıklı hayvanların aşılanması önerilmektedir.
Kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
Köpek ve kediler:
1. Genel talimatlar: Köpek ve kedilere aseptik olarak deri altı yolla 1 mL
uygulanır. Köpeklere uygulama kas içi ya da derialtı yolla yapılabilir.
2. Primer aşılama: Üç aylık yaşta ya da daha büyük sağlıklı köpek ve kedilere
tek doz olarak 1 mL uygulanır. Tekrar doz 1 sene sonra uygulanmalıdır.
3. Tekrar aşılama: Tek doz olarak her 3 yılda 1 kez aşılama önerilmektedir.
Sığır ve koyunlar
1. Genel talimatlar: Sığır ve koyunlara aseptik olarak kas içi yolla 2 mL
uygulanır.
2. Primer aşılama: Üç aylık yaşta ya da daha büyük sağlıklı sığır ve
koyunlara tek doz olarak 2 mL uygulanır. Tekrar doz 1 sene sonra
uygulanmalıdır.
3. Tekrar aşılama: Tek doz olarak her yıl aşılama önerilmektedir.
Uygulayıcının korunmasına yönelik uyarılar: Uygulama esnasında selfenjeksiyondan sakınılmalıdır.
Saklama koşulları ve raf ömrü: 2-7°C’ler arasında saklanmalıdır. Isı ve ışık
kaynaklarından uzak bir ortamda tutulmalıdır. Dondurulmamalıdır. Raf ömrü
18 aydır.

Diğer ürünlerle birlikte kullanım: Bu aşının başka bir ürünle birlikte
kullanımının ürünün güvenliği ve etkinliğine etkisine dair bir bilgi mevcut
değildir. Diğer aşı ve immunolojik ürünlerle karıştırılmamalıdır.
Yasal arınma süresi: 21 gündür.
Toplam doz: 50 şişe 1 doz aşı içeren plastik kutular içinde sunulmuştur.
İmha şartları: Kullanım sonrası aşı şişeleri yakılmak suretiyle imha
edilmelidir.
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