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واکسن زنده تخفیف حدت یافته ایمیون کمپلکس بیماري گامبورو

( به شکل سو سپانسیون جهت تزریق زیر جلدي یا داخل تخم مرغ )

IBD immune-complex vaccine against Infectious
Bursal Disease, in injectable suspension



ترکیب
10-1052101.48هر دز این واکسن حاوي ویروس زنده تخفیف یافته بیماري بورس عفونی سویه        به میزان                     می باشد. 2.63PU

موارد مصرف
جهت پیشگیري از بیماري بورس عفونی (گامبورو) در ماکیان (نژادهاي گوشتی، مادر و تخمگذار) با تزریق به جوجه یک روزه و یا تلقیح

به تخم مرغ جنین دار 18 روزه.

وابسته به میزان آنتی بادي مادري در جوجه می باشد.
زمان ایجاد ایمنـی توسط واکسن همزمان با شروع تکثیـر ویروس واکسن در بورس فابریسیوس آغـاز می گردد، که این موضوع در عمل

این واکسن بصورت تک دز می باشد و در طول دوره پرورش حفاظت یکنواخت در همه گله ایجاد می نماید.

مدت زمان پرهیز از مصرف

شرایط نگهداري
ندارد

واکسن: واکسن در دماي 8-2 سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداري شود.
حالل: در دماي پایین تر از 25 درجه سانتی گراد نگهداري شود.

عمر قفسه اي

احتیاط

بسته بندي

24 ماه . 
پس از آماده و رقیق نمودن، واکسن می بایست در مدت 2 ساعت مصرف شود.

ویالهاي 4000 دزي (هر 10 ویال داخل یک بسته)

جهت تزریق واکسن به جنین 18 روزه بصورت داخل تخم مرغ و یا جوجه 1 روزه بصورت زیرجلدي می بایست از وسایل و تجهیزات الزم

مانند دستگاه تزریق داخل تخم مرغ در مورد تزریق به جنین 18 روزه و یا سرنگ اتوماتیک جهت تزریق به جوجه 1 روزه استفاده نمود. تمام

وسایل و تجهیزات تزریق می بایست استریل و عاري از هرگونه باقیمانده مواد ضدعفونی کننده باشند.

شرکت سازنده: هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: پارس فاطم

شرکت توزیع کننده: پخش سراسري پارسیان پخش اکسیر

واکسن زنده تخفیف حدت یافته ایمیون کمپلکس بیماري گامبورو

میزان و روش مصرف
روش مصرف به صورت زیرجلدي و یا داخل تخم مرغ جنین دار می باشد.

تزریق داخل تخم مرغ: 0/05 میلی لیتر (یک دز) به ازاي هر تخم مرغ.
تزریق زیرجلدي جوجه یک روزه: 0/1 یا 0/2 میلی لیتر( یک دز ) بر حسب میزان حالل براي هر جوجه یک روزه

در تزریق زیرجلدي درصورت تزریق همزمان با سایر واکسن ها جهت سهولت تزریق میزان 0/1 میلی لیتر (یک دز) براي هر جوجه
 یک روزه توصیه می گردد.

(توصیه می شود این عمل، یکبار دیگر نیز تکرار گردد).

ابتدا 2میلی لیتر از حالل این واکسن(سرم نرمال سالین ویا بافر فسفات سالین)را بدون باز نمودن درب واکسن به داخل ویال واکسن لیوفیلیزه تزریق

گردد. سپس ویال واکسن را به آرامی تکان داده تا تمـام پودر لیوفیلیزه واکسن در آن حل گردد. پس از حل شدن کامل پودر لیوفیلیزه در
حالل، سوسپانسیون حاصله را داخـل کیسه حالل اصلی تزریق نموده و جهت اطمینان از اینکـه تمـام محتویات واکسن وارد حالل شده 
مـی بایست دوبـاره به داخـل ویال واکسن 2 میلی لیتر حالل دیگـر وارد نموده سپـس محتویات به داخل کیسه حالل اصلی وارد گردد.

محاسبه میزان حالل و روش آماده سازي

میزان حالل

ویال / دزتزریق داخل تخم مرغ

100 میلی لیتر

200 میلی لیتر

250 میلی لیتر

400 میلی لیتر

500 میلی لیتر

50 میلی لیتر

100 میلی لیتر

125 میلی لیتر

200  میلی لیتر

250 میلی لیتر

1000

2000

2500

4000

5000

تزریق زیرجلدي 0/2 میلی لیتر تزریق زیرجلدي 0/1 میلی لیتر

200 میلی لیتر

400 میلی لیتر

500 میلی لیتر

800 میلی لیتر

1000 میلی لیتر

توجه : الزم به ذکر است که این واکسن جهت مصرف در نژادهاي گوشتی، مادر و تخمگذار در آژانس دارویی اتحادیه اروپا ثبت گردیده است.
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