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HIPRAGUMBORO GM97
واکسن زنده علیه بیماری گامبورو با طیف حفاظت وسیع

ترکیب
103-102 میباشد  EID50 که هر دز آن حاوی GM97 ویروس زنده تخفیف حدت یافته بیماری گامبورو، سویه

خصوصیات
تخلیه لمفوئیدی کمتر در مقایسه با سایر واکسنهای اینترمدیت پالس

شکستن زودتر ایمنی مادری در مقایسه با واکسن های اینترمدیت
تحریک سریع و قوی سیستم ایمنی و متعاقبا افزایش سریع تیتر آنتی بادی و حفاظت بیشتر

کلونیزاسیون سریع در بورس فابریسیوس
عملکرد مناسب در تیترهای پراکنده )CV  باال(

انتقال افقی مناسب تر در گله واکسینه در مقایسه با واکسنهای اینترمدیت
واکسن مناسب در مواقع همه گیری بیماری گامبورو فوق حاد بدیل ایجاد سریع ایمنی فعال مناسب و خصوصیات آنتی ژنیک ویروس این واکسن

موارد مصرف
پیشگیری از بیماری گامبورو

در موارد زير استفاده از اين واکسن توصیه می شود
- در مزارع با سابقه بیماری گامبورو

- در مواقع همه گیری بیماری گامبورو
- در مواقع همه گیری بیماری گامبورو فوق حاد

- در مزارع با بیوسکیوریتی )ایمنی زیستی( نامناسب و در مناطق با پرورش متراکم
روش مصرف

آشامیدنی
بعد از آماده سازي واکسن،  محلول آماده شده را در میزان مناسبي از آب آشامیدني مخلوط نموده که آب حاوي واکسن باید در عرض 1 الي 

2 ساعت توسط طیور مصرف گردد.
هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد، تنها از آب تمیز، تازه  و فاقد کلر و امالح استفاده گردد.

مقدار مصرف 
ماکیان: یک دز هر پرنده

زمان مناسب جهت واکسیناسیون می بایست بر حسب میزان آنتی بادی مادری اندازه گیری شده بوسیله آزمایش الیزا و توسط فرمول های 
کونهوون )Kouwenhoven( و دونتر )Deventer( در جوجه های یک روزه محاسبه گردد.

هرگونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی مي گردد.
درصورتی که تعداد پرندگان با تعداد دزهای موجود در ویال ها یکسان نباشد، می بایست دز باالتر استفاده گردد. هرگز دز کمتر از مقدار پیشنهاد 

داده شده استفاده نگردد.
دوره منع مصرف 

ندارد
شرایط نگهداری 

در دمای 8-2 درجه سانتیگراد به دور از نور خورشید نگهداری شود.
بسته بندی

ویال های 2500 دزی )هر 10 ویال داخل یک بسته(.
شرکت سازنده:  شرکت هیپرا اسپانیا
شرکت واردکننده:  پارمیس درمان

توزيع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر


