LIVACOX® Q
Kanatlılar için dörtlü attenüe edilmiş canlı koksidiozis aşısı
ENDİKASYONLAR
Aşı, damızlık evcil kanatlılarda (Gallus domesticus) koksidiozise karşı hayat boyu immuniteyi stimüle eder. İmmunite,
aşılamadan 10-14 gün sonra gelişir.
TANIM
Beyazımsı süspansiyon.
KOMPOZİSYON
1 mL LIVACOX® Q, kloramin’in %1 w/v’lik sulu çözeltisinde Eimeria tenella, E. acervulina ve E. maxima’nın attenue
edilmiş suşunun her birinden 30,000 – 50,000 oosit ve E. necatrix’ten 10,000 oosit içerir.
UYGULAMA
LIVACOX® Q, 1 – 10 günlük civcivlerde oral olarak verilmelidir. Şişe iyice çalkalanır ve içeriği aşağıda belirtilen şekilde
yeterli miktarda içme suyu ile dilüe edilir. Her bir civcivin bütün aşı dozunu aldığından emin olunmalıdır, susuzluğu
uyarmak için aşı uygulanmadan 2 saat önce civcivlere su verilmesi kesilmelidir. Tavuklar, LIVACOX® Q içeren suyu 2
saat içinde bitirmelidirler. LIVACOX®
tankına bağlı nipelli otomatik suluk
sistemiyle verilebilir.
DOZAJ
1 mL (=100 doz) of LIVACOX® Q, 1 litre içme suyunda karıştırılır, örneğin, 10-mL şişe içeriği 10 L su ile dilüe edilerek
1,000 tavuk aşılanır, 50-mL şişe içeriği 50 L su ile dilüe edilerek 5,000 tavuk aşılanır.
UYARILAR
1.
LIVA-COX®
2.
Bütün yetiştirme periyodu sırasında, yemde antikoksidiyal ilaçlar veya furazolidan kullanmayınız.
3.
LIVA-COX®
kullanmayınız.
4.
LIVACOX® Q sadece soğuk içme suyu ile dilüe edilir.
5.
Tüm hayvanların tam aşı dozunu alabilmeleri için yeterli miktarda suluk sağlanmalıdır.
6.
Teşhis laboratuvarına aşılanmış tavukların gönderilmiş olan karkasları için, LIVACOX®
bilgisi verilmelidir; diğer türlü aşıdan kaynaklanan koksidia oositlerinin varlığı yanlış koksidiozis teşhisine neden olabilir.
KONTRENDİKASYONLARI
LIVACOX® Q’nun tavuk yetiştiriciliğinde kullanılan diğer aşı programlarıyla bilinen olumsuz bir etkileşimi yoktur.
YAN ETKİLER
Bilinen bir yan etkisi yoktur.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur.
RAF ÖMRÜ
Üretim tarihinden itibaren 9 aydır.
SAKLAMA KOŞULLARI: +2 0C ve +8 °C’de çocukların ulaşamayacağı yerde tutulur. Dondurmayınız!

AMBALAJ ŞEKLİ
10 mL (=1,000 doz) veya 50 mL (=5,000 doz) aşı, vidalı kapaklı polietilen şişelerde sunulmuştur. Her iki boyuttaki
şişelerden 10 şişe bir karton kutuda sunulmuştur.
KULLANILMAMIŞ VE ATIK MATERYALİN İMHA KOŞULLARI
Şişeler kullanımdan sonra yakılmalı veya dezenfekte edilmelidir.
SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR.
İthalatçı Firma: Güneşli Aşı İlaç- Gürpınar Mh. Hilal Sk. No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü- İstanbul
Üretici Firma: Biopharm- Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs a.s.,
CZ-254 49 Jílové near Prague,
Czech Republic.

