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HIPRAVIAR   SHS
واكسن زنده سندرم كله بادى طيور و رينوتراكئيت بوقلمون

تركيب
اين واكسن حاوى ويروس تخفيف حدت يافته رينوتراكئيت ماكيان، سويه 1062، تحت تيپ B، با منشا ماكيان و به ميزان حداقل  TCID50 102.4 مى باشد.

خصوصيات 
با منشا ماكيان
B تحت تيپ

تكثير وسيع، سريع و ماندگار در دستگاه فوقانى تنفس
تحريك ايمنى سلولى و همورال ( مخاطى)

A ايمنى متقاطع با تحت تيپ
همولوژى باال با تحت تيپ هاى اصلى

قابل اجرا توسط روشهاى مختلف واكسيناسيون، شامل روش قطره بينى- چشمى، اسپرى با قطرات درشت و آب آشاميدنى.
موارد مصرف

جهت پيشگيرى از بيمارى سندرم كله بادى  (SHS)در گله هاى گوشتى، تخمگذار، مادر و رينوتراكئيت بوقلمون در گله هاى بوقلمون 
روش مصرف 

قطره چشمى- بينى، آب آشاميدنى و اسپرى
روش قطره چشمى - بينى

تزريق 10 ميلى ليتر حالل (آب مقطر) به داخل ويال، سپس جهت حل شدن قرص ليوفيليزه ويال واكسن را به آرامى تكان دهيد. چكاندن يك قطره 
واكسن (هر پرنده 0/3 ميلى ليتر) در چشم و يا بينى هر پرنده با استفاده از قطره چكان استاندارد (30 ميلى ليتر براى هر 1000 دز)

روش آشاميدنى 
بعد از آماده سازي واكسن، محلول آماده شده را در ميزان مناسبي از آب آشاميدني مخلوط نموده كه آب حاوي واكسن بايد در عرض 1 الي 2 

ساعت توسط طيور مصرف گردد. هرگز از آب حاوى اسيدى فايرها استفاده نگردد، تنها از آب تميز، تازه و فاقد كلر و امالح استفاده گردد.
روش اسپرى

جهت انجام اين روش در ابتدا مى بايست دستگاه اسپرى (HIPRA WILMA TIMER) رابه لحاظ انجام اسپرى مناسب و مقدار آب مورد 
نياز چك نمود. از ميزان كمى آب جهت حل نمودن قرص ليوفيليزه استفاده نموده سپس بعد از حل شدن قرص ليوفيليزه آن را در داخل آب مورد 
نياز جهت مصرف حل نماييد. هرگز از آب حاوى اسيدى فايرها استفاده نگردد و تنها از آب تميز، تازه و فاقد كلر و امالح استفاده گردد. براى 
مرحله اول واكسيناسيون در سنين پايين استفاده از اسپرى با قطرات درشت توصيه مى گردد. براى مراحل بعدى (سنين باالتر) مى توان از اسپرى 

با قطرات ريز طبق توصيه كارخانه سازنده دستگاه اسپرى استفاده نمود.
هنگام استفاده از واكسن به روش اسپرى مى بايست از ماسك محافظت كننده عينك استفاده نمود.

مقدار مصرف
يك دز براى هر پرنده (گوشتى، تخمگذار و مادر).

هرگونه بر نامه واكسيناسيون  طبق نظر دامپزشك  منطقه و بر اساس شرايط گله و منطقه طراحى گردد.
در مناطقى كه بيمارى سندرم كله بادى طيور بومى مى باشد، مى توان واكسن را در يك روزگى استفاده نمود.

از تجويز واكسن كمتر از دزاژ توصيه شده جدا خوددارى شود و هر پرنده بايد يك دز واكسن را حتما دريافت نمايد، 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.

شرايط نگهدارى 
واكسن در دماى 8-2 درجه سانتى گراد و دور از نور آفتاب نگهدارى شود.

بسته بندى
ويالهاى 1000 دزى (هر 10 ويال داخل يك بسته).

شركت سازنده:  شركت هيپرا اسپانيا
شركت واردكننده:  كيميا نور كاال

توزيع كننده: شركت پخش سراسرى پارسيان پخش اكسير
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