PROSPEKTÜS
CEVAC® GUMBO L
Tavukların İnfeksiyöz Bursal Hastalığı virüsünün LIBDV suşunu içeren canlı ve liyofilize aşı
Bileşimi
CEVAC® GUMBO L, İnfeksiyöz Bursal Hastalığı virüsünün LIBDV suşunu içeren canlı ve
liyofilize bir aşıdır.
Endikasyonları
CEVAC® GUMBO L, sağlıklı tavukların İnfeksiyöz Bursal Hastalığına (Gumboro) karşı
korunması ve aktif immünite geliştirilmesinde endikedir.
Uygulama ve Dozaj
CEVAC® GUMBO L, içme suyu ile uygulanır.
Broylerler, 14-21 günlükken maternal antikorların düzeyine bağlı olarak aşılanmalıdırlar.
Hayvanların antikor düzeylerinin heterojen olması durumunda veya aşısız parent stoktan alınan
civcivlerde aşılamanın 7.-10. günlerde yapılması önerilmektedir.
Piliçler 20. ve 28. günlerde 6 gün arayla iki kez aşılanmalıdır. Maternal antikorların heterojen
olması durumunda veya aşısız parent stoktan alınan piliçlerde ilk aşılama 14. - 16. günlerde
yapılmalıdır.
Aşılamanın kesin günü antikor titrelerine göre saptanmalıdır.
İçme Suyu İçinde Uygulama Metodu
İçme suyuna aşılamadan 48 saat öncesinden 24 saat sonrasına kadar dezenfektan
karıştırılmamalıdır. Klorin pompası kullanılıyorsa aşılamadan önce kapatılmalıdır. Kullanımdan
önce suluklar iyice temizlenmelidir. Temizlik sırasında deterjan veya dezenfektan
kullanılmamalıdır. Aşılama yapılmadan önce su kesilerek damlalık ve suluklardaki suyun
boşalması sağlanmalıdır. Hayvanlara aşılamadan önce su verilmeme süresi hayvanların yaşına ve
iklime göre değişmekle birlikte yaklaşık 1,5 saattir.
Hemen kullanılacak miktarda aşı sulandırılmalıdır.
Aşıyı uygulamak ve hazırlamak için sadece plastik materyaller kullanılmalıdır.
Aşı uygulaması için yeterli miktarda su hazırlanmalıdır. Bu miktar iklim ve çevre şartlarına göre
değişiklik gösterebilir.
Yaş
1000 hayvan için
minimum su miktarı

7-12 gün

13-18 gün

19-28 gün

10 L

15-20L

25-30 L

Virüs aktivitesini korumak amacıyla 2,5 g/L yağsız süt tozu veya 15 mg/L sodyum tiyosülfat
katılarak sudaki klor nötürlenebilir. Yüksek düzeyde metal içeren sular kullanılmamalıdır.
Aşı, temiz, serin ve klorsuz suya katılarak 10 dakika bekletildikten sonra hayvanlara verilmelidir.
Suyun rengi mavi boyadan dolayı değiştiğinde, kümes içerisinde suyun dağılımını kontrol ediniz.
Depo boşaldığında, yağsız süt tozunu katarak 10 dakika bekletiniz. Daha sonra su akışına izin
verilerek borularda kalan aşı solüsyonu temizlenmelidir.

Uyarılar
Sadece sağlıklı hayvanlara uygulandığında tatmin edici sonuçlar elde edilir.
Hesaplamalarda her zaman yukarıya doğru yuvarlama yapılmalıdır (Ör: 19450 hayvan için 20000
doz).
Kümesteki tüm hayvanlar aynı anda aşılanmalıdır.
Aşılama günün en serin saatinde yapılmalıdır.
Ambalaj ve artık materyal imha kurallarına göre ortadan kaldırılmalıdır.
Uygun olmayan muhafaza koşulları ve uygulamalar potens düşüklüğüne neden olabilir.
CEVAC® GUMBO L, diğer aşılarla karıştırılmamalıdır.
Yan Etkileri
Bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.
Saklama Koşulları
2-8 C arasında, ışıktan korunarak saklanmalıdır.
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