كومبي فاك

®

لقاح حي مجفد مكون من فيروس نيوكاسل
و فيروس مرض التهاب الشعب الهوائية المعدي
يعتبر مرض النيوكاسل من عائلة فيروس
باراميكسو و الذي يتميز عند إصابة الدواجن
بالتهاب واحتقان الجهاز التنفسي والهضمي
والعصبي .أما مرض إلتهاب الشعب الهوائية
المعدي يتسبب عن فيروس الكرونا ويصيب
الجهاز التنفسي والكلية والجهاز التناسلي.
إن جمع فيروس النيوكاسل و التهاب الشعب
الهوائية المعدي (اي بي) على شكل لقاح
في زجاجة واحدة من الفوائد الكبرى في
عالم انتاج اللقاحات و ذلك لتسهيل عملية
		
التحصين.

التركيب:

تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على
األقل على  EID50 6.010من فيروس مرض
نيوكاسل المضعف المحضر من عترة ،B1
وعلى األقل  EID50 3.010من فيروس مرض
التهاب الشعب الهوائية المعدي المضعف
المحضر من عترة .IB H120

اإلستطبابات:

يعطي لقاح كومبي فاك لتحصين الدواجن
ضد مرض نيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية
المعدي.

الجرعة وطريقة اإلستخدام:

• جرعة واحدة لكل طير.

على عمر  7-1أيام
يخفف اللقاح  1000جرعة في  5لتر ماء
على عمر  2-1أسبوع
يخفف اللقاح  1000جرعة في  10لتر ماء
على عمر  8-4أسابيع
يخفف اللقاح  1000جرعة في  20لتر ماء
على عمر  8أشهرفما فوق
يخفف اللقاح  1000جرعة في  40لتر ماء
بواسطة الرش الرذاذي:
	•يرش اللقاح فوق الطيور عن بعد 40-30
سم مستعمال مرشا ضاغطا مناسبا يولد
رشا خشنا.
	•تحشر الطيور وتغلق النوافذ والمراوح
والدفايات في الحظائر ويعاد فتحها
وتشغيلها بعد الرش.
	•الكمية الكافية من الماء المقطر لكل
 1000جرعةهي كما يلي:
على عمر  7-1أيام
على عمر  2أسابيع
على عمر  4أسابيع

صفر يوم.

محاذير اإلستخدام:

يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجهدة.

إحتياطات خاصة:

	•تعطش الطيور لمدة  2-1ساعة قبل
التحصين عن طريق مياه الشرب.
	•يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة
ومعقمة خالية من المطهرات.
	•يجب إعطاء اللقاح للطيور خالل ساعتين
بعد إذابة اللقاح.
	•يجب أن تعيتم التخلص من عبوات اللقاح
المفتوحة المتبقية والمواد المستخدمة
باستخدام المطهرات المناسبة مثل
(الفينوليك ،ايدوفور ،أو الفورمالديهايد)
حسب التركيز الموصى به.

التخزين و فترة الصالحية:

	•يحفظ على درجة حرارة 2+م ºإلى8+م،º
بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
	•صالحية اللقاح سنتان من تاريخ اإلنتاج،
في ظروف التخزين الموصى بها.

التعبئة:

زجاجات سعة 1000 :جرعة 2500 ،جرعة.

لإلستعمال البيطري فقط.

 200مل
 300مل
 400مل
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طريقة اإلستخدام:
التقطير بالعين/األنف:
	•يذاب اللقاح في محلول فيسيولوجي (35
مل) ويعطى باستخدام قطارة معايرة.
يقطر قطرة واحدة من اللقاح في عين
واحدة أو فتحة أنفية واحدة من كل طير.
يجب على الشخص الذي يقوم بحقن
اللقاح عن طريق األنف التأكد بأن نقطة
اللقاح قد تم إستنشاقها من قبل الطير.
	•استخدم اللقاح فورا بعد إذابته (خالل
ساعتين في ظروف باردة).

بواسطة مياه الشرب:
	•يحل اللقاح في ماء بارد ونظيف ،وخالي
من المطهرات مع اضافة بودرة الحليب
الخالي الدسم ( 2غم  /ل) لتثبيت فعالية
اللقاح.
	•يجب أن ال تزيد درجة ماء الشرب التي
تحتوي على اللقاح عن  20-15م.°
	•ينصح أن تعطش الطيور قبل التحصين،
( 2-1ساعة).
	•يعطى اللقاح في الصباح الباكر أو عندما
يكون الطقس باردا في األيام الحارة.
	•يخفف اللقاح في كمية كافية من مياه
الشرب بحيث تستهلك كامل الكمية خالل
ساعة إلى ساعتين حسب عمر الطيور
وطبيعة الجو على النحو التالي:

فترة السحب:

