1 000

1000

1000

1000

500 ml
Kompozisyonu: Doz baĀına en az 10 5.9 EID 50 miktarında
reovirüsü #1133 suĀunu, en az 10 6.0 EID 50 miktarında
4.8 EID 50
reovirüsü #2408 suĀunu içeren ve en az 10
miktarında reovirüsü #3005 suĀunu içeren, ölü virüs aĀısıdır.

Kontrendikasyonları: Hasta hayvanlar aĀılanmamalıdır.
Yasal arınma süresi: 42 gündür.
Diğer aĀılarla ve ürünlerle etkileĀimler:
Bu ürünün diğer
biyolojik ürünlerle birleĀtirilmesi tavsiye edilmez.
Uygulama ve dozaj:
1. Kullanmadan önce 22°C’ye dek ılıtınız ve iyice çalkalayınız.
2. Aseptik teknik kullanılarak subkutan yolla (boynun aĀağı
bölgesinden) ya da intramüsküler yolla 0.5 ml (0.5 cc)
enjekte edilir.
Uyarılar: Kesimden önceki 42 gün içerisinde aĀılama
yapılmaz. KuĀlar yumurtlama dönemi sırasında aĀılandığı
taktirde yumurta üretiminde düĀüĀ olabilir. Koruyucu olarak
gentamisin ve amphoterisin B içerir. İnsanlara kaza sonucu
enjekte edildiği takdirde hemen doktora baĀvurulmalı ve
aĀının yağ içinde emülsiyon tipinde bir aĀı olduğu
belirtilmelidir.
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Sadece veteriner kullanım içindir.

Endikasyonları: Malabsorbsiyon sendromuna neden olan
kanatlı reovirüsü enfeksiyonlarının belirti ve lezyonlarının
önlenmesine yardımcı olarak 10 haftalık sağlıklı piliçlerin
subkutan ya da intramüsküler yolla tekrar aĀılanmasında
kullanılır. AĀılanan hayvanların yavrularında reovirüs
hastalığına bağlı malabsorbsiyon belirtilerinin maternal
antikorlar yoluyla önlenmesine yardımcı olur. En iyi
korumanın sağlanması için tavukların en az bir kez
Tenosinovit canlı virüs aĀısı ile aĀılanması Āarttır.
Saklama koĀulları ve raf ömrü:
2 ila 7°C arasında karanlıkta
saklayınız. Dondurmayınız. İlk açıldığında içeriğin tamamı
kullanılmalıdır. Raf ömrü 30 aydır.
Toplam doz: Alüminyum baĀlık ve plastik tapalar ile kapatılmıĀ
500 ml’lik, 1000 doz içeren ﬂakonlar halinde sunulur.
İmha koĀulları: AĀı kabı ve kullanılmayan tüm içerik
yakılarak imha edilmelidir.
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