Kanatlı Çiçek Hastalığı Aşısı
Canlı virüs

Poxine®
Sadece veteriner kullanım içindir.
Aşağıdaki tüm önerileri dikkatlice okuyunuz.
Kanatlı çiçeği virüsü MS7 suşu (≥102.6 EID50/her doz için) içeren Poxine’nin, çiçek
enfeksiyonuna karşı 6 haftalık veya daha büyük sağlıklı piliçlere ve 8 haftalık
veya daha büyük sağlıklı hindilere uygulanması önerilir.
Aşı 2 - 8 °C’ler arasında saklanır.
Kesimden 21 gün öncesine dek aşı uygulanmamalıdır.
Şişe ilk açıldığında tamamen kullanılmalıdır.
Aşı şişesi ve tüm kullanılmayan içerikler yakılmalıdır.
AŞILAMA ZAMANI
Piliçler: Poxine aşısı en az 6 haftalık piliçlere yumurta üretiminden en az
1 ay önce uygulanır. Bu aşı ayrıca, çiçek enfeksiyonunu önlemek amacıyla,
tekrar aşılama (revaksinasyon) yönünden önerilir.
Hindiler: Hindilerde çiçek aşı uygulaması, hastalığın sıklığı ve yaygın özellik
taşıması nedeniyle birçok bölgede önerilir. Hindi palazlarının, yetiştirildiği
kümeslerden diğer bölümlere veya açık sahaya transfer edilirken (genellikle
8 haftalık iken) aşılanmaları yaygın ve pratik bir işlemdir. Hindilerin pazara
çıkarılmalarından önceki 8 hafta içinde aşılanmamaları önerilir.
KULLANMA TALİMATI
1. 1 şişe aşı 1 şişe dilüent ile eritilir.
2. Aşı ve dilüent şişelerinin aluminyum kapsülleri ve tapaları çıkarılır. Tapaların
ve şişe içeriklerinin kontamine olmaması gerekir.
3. Dilüentin yaklaşık yarısı aşı şişesine boşaltılır. Tapa yerine konur ve şişedeki
tüm içerik eriyinceye kadar şişe çalkalanır.
4. Tüm eriyen aşı içeriği, dilüent şişesindeki kalan dilüent içine boşaltılır.
Dilüent şişesinin tapası yerine konur. Yavaşça karıştırılır. Aşı kullanıma hazır
hale gelir.
5. Kanatlar tek tek tutulur ve kanat alt kısmı yukarı bakacak şekilde gerilir.
6. Aşı iğnesi aşı şişesinin içerisine daldırılır, her iki iğnenin ıslanması sağlanır.
Aşı yüklü iğne, kanat zarına batırılır.
7. Aşının tüylere, kanatlının başına veya derisine temas etmemesi gerekir
(uygulama yeri hariç). Aşı kanat zarına batırılırken iğnenin kan damarı,
kemik ve kanat kasına gelmesinden kaçınılması gerekir.
Aşı Reaksiyonu/ Kabuk Oluşumu
Aşılamadan 4 gün sonra uygulama yerinde şişkinliğe benzer normal reaksiyon
görülür. Sonraki 5 gün içinde şişkinlik artar ve kabuk şekillenir. Reaksiyon
görülmezse aşı tekrarlanır.
Önlemler:
Uygulama esnasında aşının direkt güneş ışığından veya aşırı sıcaktan korunması
gerekir.
Sadece sağlıklı piliçler ve hindiler aşılanmalıdır.
Koruyucu olarak gentamisin içerir.
Uyarı:
Bu ürün talimat ve öneriler doğrultusunda saklanmalı ve uygulanmalıdır.
Bu aşının kullanımı yönünden uygulaması mümkün olan yerlerde yasalara
bağlıdır.
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