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HIPRAVIAR CLON

واکسن نیوکاسل کلون

ترکیب
این واکسن حاوی ویروس زنده نیوکاسل کلون سویه CL /79که هر دز آن حاوی حداقل  10 EID50میباشد.
6.5

خصوصیات
سویه مناسب = حفاظت هترولوگ
باالترین تیتر آنتی ژنیک =  ایمنی زایی و حفاظت بیشتر
تداخل کمتر با ایمنی مادری= تحریک مناسب ایمنی در یک روزگی
پروسه کلونینگ = حفاظت طوالنی ،ایمنی زایی باال و پاتوژنیسیته پایین

موارد مصرف
جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل در گله های گوشتی ،تخمگذار و مادر
روش مصرف
چشمی  -بینی ،آشامیدنی و اسپری

روش قطره چشمی  -بینی

تزریق  10میلی لیتر حالل (آب مقطر) به داخل ویال ،سپس جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه ویال واکسن را به آرامی تکان دهید .چکاندن یک قطره
واکسن (هر پرنده  0/03میلی لیتر) در چشم و یا بینی هر پرنده با استفاده از قطره چکان استاندارد ( 30میلی لیتر برای هر  1000دز).

روش آشامیدنی

بعد از آماده سازي واكسن،محلول آماده شده را در ميزان مناسبي از آب آشاميدني مخلوط نموده كه آب حاوي واكسن بايد در عرض  1الي  2ساعت
توسط طيور مصرف گردد .هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد ،تنها از آب تمیز ،تازه و فاقد کلر و امالح استفاده گردد.

روش اسپری

جهت انجام این روش در ابتدا میبایست دستگاه اسپری رابه لحاظ انجام اسپری مناسب و مقدار آب مورد نیاز چک نمود .همیشه ویال واکسن در زیر
آب باز گردد .از میزان کمی آب جهت حل نمودن قرص لیوفیلیزه استفاده نموده سپس بعد از حل شدن قرص لیوفیلیزه آن را در داخل آب مورد نیاز
جهت مصرف حل نموده .هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد تنها از آب تمیز ،تازه  و فاقد کلر و امالح استفاده گردد.
برای مرحله اول واکسیناسیون در سنین پایین استفاده از اسپری با قطرات درشت توصیه می گردد .برای مراحل بعدی (سنین باالتر) می توان از اسپری
با قطرات ریز استفاده نمود .هنگام استفاده از واکسن به روش اسپری می بایست از ماسک محافظت کننده عینک استفاده نمود.

مقدار مصرف
یک دز برای هر پرنده (گوشتی ،تخمگذار و مادر).
هرگونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی می گردد.
در مناطقی که بیماری نیوکاسل بومی باشد میتوان واکسن را در یک روزگی استفاده نمود .از تجویز واکسن کمتر از دزاژ (مقدار) توصیه شده جدا
خودداری شود و هر پرنده باید یک دز واکسن را حتما دریافت نماید ،در صورتي كه تعداد پرندگان با تعداد دزهاي موجود در ويال ها يكسان
نباشد ،مي بايست از دز باالتر استفاده گردد.
دوره منع مصرف
ندارد.

شرایط نگهداری
واکسن در دمای  2-8درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی
ویالهای  2500دزی (هر  10ویال داخل یک بسته).

شرکت سازنده :شرکت هیپرا اسپانیا
شركت واردکننده :پارميس درمان
توزیع کننده :شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

