ALPHA DIP Vibrio,
AŞI PROSPEKTÜSÜ

Vibriyozis Aşısı
1.İMMUNOLOJİK VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
ALPHA DIP Vibrio,
Levrek için konsantre daldırma süspansiyonu
2. AKTİF VE DİĞER İÇERİK MADDELERİN TANIMLANMASI
Formaldehit ile inaktive edilmiş Listonella (Vibrio) anguillarum (serotip O1) bakteri kültürü
RPS1 > 75.
3. RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ
Üretici Firma
PHARMAQ AS
Industrivegen 50
N-7863 Overhalla
NORWAY
İthalatçı Firma

PHARMAQ Veteriner Ecza Deposu ve Su Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
KARACAOGLAN MAH. 6166 SK. 21 A BORNOVA/ IZMIR
Izmir 35070, Türkiye
Tel: 0090 232 422 2310
Fax: 0090 232 422 3227

4. ENDİKASYON (LAR)
Listonella anguillarum serotip 01 (vibriyozis)’in levreklerde neden olduğu ölüm ve klinik
semptomları önler. Ürün, ilk ve ikinci aşılama için amaçlanmıştır.
5. KONTRAENDİKASYONLAR
Yoktur.
6. İSTENMEYEN ETKİLER
Aşı uygulamasının yarattığı stres nedeniyle, aşılamadan sonra balıklarda geçici bir iştah kaybı
olabilir.
Bu prospektüste belirtilmeyen başka etkiler veya ciddi etkiler fark ederseniz, lütfen Veteriner
Hekiminizi bilgilendirin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bir doz için biyolojik aktivite; her antijen için Ph. Eur’nın ilgili monografında belirtilen ve yukarıda verilen
formüle gore (1-(aşılı balığın ölüm oranı/mock infekte balığın ölüm oranı)x 100) RPS olarak ifade edilir.
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7. HEDEF TÜRLER
Levrek (Dicentrarchus labrax)
8. HER TÜR İÇİN DOZAJ, UYGULAMA METODU VE YOLU
Balıkların, sulandırılmış aşı içine 30 saniye süreyle daldırılmasıyla uygulanır.
Aşağıdaki aşılama şeması önerilir:
Yaklaşık 1 gram ve 5 gram ortalama ağırlıklardaki balıkların daldırma yoluyla sırasıyla birinci
ve ikinci (tekrar) aşılaması.
İlk aşılama, kuluçkahanede yetiştirilen ortalama 1 gram ağırlıktaki balıklar için amaçlanmıştır.
Aşılamayı balıklar deniz kafeslerine nakledilmeden en az 2 hafta önce yapın.
Aşıyı ortam ısısına getirin ve kullanmadan önce aşı şişesini çalkalayarak karıştırın.
Bir litre aşıyı 9 litre temiz deniz suyu ile (1:10) sulandırın. Balıkları 30 saniye süreyle
sulandırılmış aşı içerisine daldırın. Toplam olarak 20 kg balık 10 litrelik sulandırılmış aşıya
daldırıldıktan sonra aşıyı atın.
İkinci (tekrar) aşılama, ortalama 5 gram ağırlıkta olan, deniz kafeslerinde yaşayan balıklar için
amaçlanmıştır.
Aşıyı ortam ısısına getirin ve kullanmadan önce aşı şişesini çalkalayarak karıştırın.
Bir litre aşıyı 9 litre temiz deniz suyu ile (1:10) sulandırın. Balıkları 30 saniye süreyle
sulandırılmış aşı içerisine daldırın. Toplam olarak 100 kg balık 10 litrelik sulandırılmış aşıya
daldırıldıktan sonra aşıyı atın.
9. DOĞRU UYGULAMA İÇİN ÖNERİLER
Sadece, hastalığın klinik semptomlarından ari olan, normal davranış gösteren balıkları
aşılayın. Balıkların güvenliği için, 25oC’den fazla su sıcaklığında ve su ısılarının hızlı arttığı veya
azaldığı dönemlerde aşılamadan kaçının.
10. YASAL ARINMA SÜRESİ
Sıfır gün.
11. ÖZEL SAKLAMA TEDBİRLERİ
Çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde saklayınız.
Karanlıkta, 2-8 oC’de saklayın.
Dondurmayın.
Güneş ışığından koruyun.
İlk açıldığında, içeriğin tümünü en kısa süre içinde kullanın. Açılmış şişeleri tekrar
kullanmayın. Etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihi sonrasında kullanmayın.

12. ÖZEL UYARILAR
Hayvanlarda kullanım için özel önlemler
Her popülasyonda aşılamaya iyi cevap vermeyen az sayıda bireyler olacaktır. Eğer bireyler
aşılamaya cevap veremez veya eşzamanlı enfeksiyonlar, zayıf beslenme durumu, genetik
faktörler veya diğer stresli çevresel koşullar ile bağışıklık sistemi baskılanır ise, nadir olarak
ölümler meydana gelebilir.
Veteriner tıbbi ürünü hayvanlara uygulayan kişilerce alınması gereken özel önlemler
Kullanıcının dikkatine:
ALPHA DIP Vibrio’nun doğru kullanımı ile ilgili hiçbir sağlık problemi rapor edilmemiştir. Bu ürünle
işlem yapanlar ve/veya daldırma aşılaması yapan kişiler eldiven giymeli ve deri yada göze temasından
kaçınmalıdırlar. Eğer aşı konsantresi veya sulandırılmış aşı deri yada gözlere bulaşırsa derhal temiz
suyla yıkayın. Aşı ile çalışırken içecek veya yemek tüketmeyin. Aşılama ekipmanı kullanım sonrası
temizlenmelidir.
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız
Ürün hamile bayanlar tarafından uygulanmamalıdır.

13. KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜN VEYA BU TÜR VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDEN ÇIKAN ATIK
MATERYALİN İMHASI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER
Her türlü kullanılmamış veteriner tıbbi ürün veya bu tür ürünlerden kaynaklanan atık
materyaller dezenfektan ile muamele edilerek veya yakılarak imha edilmelidir.
14. PROSPEKTÜSÜN SON REVİZE EDİLDİĞİ TARİH
15.02.2013
15. DİĞER BİLGİLER
Bu veteriner tıbbi ürünle ilgili her türlü bilgi için, lütfen yerel ruhsat sahibi firma yetkilileri ile
iletişim kurun.
AMBALAJ ŞEKLİ : 500 ml ve 1000 ml
PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NUMARASI: 19.11.2013 – P0062
SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR.

Hamile Personel Tarafından Uygulanmamalıdır.

