BIO-VAC REO
Kanatlı viral tenosynovitise karşı liyofilize canlı aşı
KOMPOZİSYONU
Sulandırılmış aşının her bir dozu attenüe edilmiş Kanatlı reovirus suşundan en az: 103.2 TCID50 içerir.
ENDİKASYONLAR
BIO-VAC REO, kanatlı viral tenosynovitise karşı damızlıkların ilk aşılanmasında tavsiye edilir.
Damızlıklar ve yavrularda kanatlı viral tenosynovitisin kontrolü için en iyi sonuçlar, yumurta üretiminin başlamasından
önce inaktif aşı ve büyütme dönemi sırasında canlı aşının birlikte kullanılmasıyla elde edilmiştir.
UYGULAMA VE DOZAJ
BIO-VAC REO, steril bir enjektörle liyofilize aşı içeren şişe içerisine 2-4 ml dilüent eklenerek sulandırılır. Aşı
çözündüğü zaman, kalan dilüentin bulunduğu şişeye aktarılır.
Her doz, 0.2 ml sulandırılmış aşı içerir.
Enseden subkutan olarak uygulanır.
Tavuklarda şiddetli ve erken enfeksiyon durumlarında BIO-VAC REO‘nun, 7. günde, 6. haftada ve 10. haftada üç
uygulama önerilir.
Bu aşılama programı, yumurtlama başlangıcından önce (17-18 hafta), damızlık piliçlerin inaktive edilmiş Reo aşısı ile
arttırıcı olarak aşılanmasıyla tamamlanır. Büyütme ve üretim periyodu süresince kanatlı viral tenosynovitise karşı
damızlıkları korur ve maternal kaynaklı antikorlar aracılığıyla yavrulara koruma sağlar.
YAN ETKİLER
Bilinen bir yan etkisi yoktur.
KONTRENDİKASYONLARI
Yoktur.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur.
SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında +2 ºC - +8 ºC’de saklanmalıdır Raf ömrü 18 aydır.
Dilüent, ısınmadan kalacak şekilde oda sıcaklığında saklanabilir.
Çözdürülmüş aşı, sulandırıldıktan sonra 1 saat içerisinde kullanılmalıdır,
UYARILAR
- Kullanım öncesi aşılama ekipmanlarının temiz ve steril olduğundan emin olunuz,
- Çözdürülmüş aşı, sulandırıldıktan sonra 1 saat içerisinde kullanılmalıdır,
- Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır,
- Aşı, yumurtlama periyodu sırasında ya da yumurta üretimi başlangıcından önceki 12 hafta içerisinde
uygulanmamalıdır.
- Aşı, Marek hastalığı, Enfeksiyöz Bursal hastalık ve Enfeksiyöz Kanatlı Anemisine karşı kullanılan canlı aşılarla
birlikte uygulanmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ
1000 dozluk şişelerde sunulmuştur.
KULLANILMAMIŞ VE ATIK MATERYALİN İMHA KOŞULLARI
Şişeler, enjektörler ve iğneler kullanımdan sonra yakılmalı veya dezenfekte edilmelidir.
SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR
İthalatçı Firma: Güneşli Aşı İlaç – Gürpınar Mh. Hilal Sk. No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü-İstanbul
Üretici ve Orijin Firma: FATRO S.p.A. Ozzano Emilia - Bologna - Italya - tarafından Via Molino Emili, 2 25030
Maclodio (BS) İtalya’da üretilmiştir.

