CUBOLAC
BİLEŞİMİ
Clostridium septicum , CI perfringens tip A,C ve D, CI novyi TipBB toksoidleri ve CI sordelli , CI chauvoie tam kültürleriyle
hazırlanan formaldehit ile inaktive edilmiş alüminyum hidrosit (1.4 mg AL/ML)’li bir aşıdır. Aşıya prezervatif olarak thiomersal
katılmıştır.
Her doz hedef hayvan türlerinde aşağıda bildirilen en az antikör düzeylerini sağlayan antijenler içerir.
0.3 IU CI. Perfringens α antitoksin /ml serum
10 IU CI. Perfringens β antitoksin /ml serum
5 IU CI. Perfringens ∑ antitoksin /ml serum
2.5 IU CI. Perfringens α antitoksin /ml serum
3.5 IU CI. Perfringens α antitoksin /ml serum
CI sordelli ile CI chauvoei’e karşı kobaylarda %100 koruma sağlar.
ENDİKASYONLAR VE HEDEF TÜRLER
Sığır , koyun ve keçileri yanıkara (CI, chauvoie), gazlı gangren (CI ,septicum ), kara hastalık-black disease (CI novyi Tip B), CI.
Sordelli infeksiyonları ve enterotolsemi’lerde (CI. Perfringens Tip A,C ve D) korur. CI perfringens Tip B ‘ye karşı da bağışıklık
sağlar. Bu Bağışıklık Tip C(β) ve Tip D (∑) fraksiyonlarından elde edilir.
UYGULAMA VE DOZU
Derialtı veya kasiçi yolla uygulanır. Kullanmadan önce çalkalanmalıdır.
Doz: Sığırlar için 5 ml, koyun ve keçiler için 2 ml.
Aşağıdaki aşılama programı tavsiye edilir;
Primer bağışıklık : iki doz aşı (6 hafta ara ile ).
Yavrulama başlaması düşünülürse, gebe hayavan doğumdan 15 gün önce aşılanmalıdır. Böylelikle , normal olarak buzağının ilk 1
saatte emmeye başlaması düşünülürse, buzağı 1 haftalıkken enterotoksemiden korunması için yeterli antikoru kolostrum ile
alabilir. Aşılanmamış anadan doğan yavrulara ilk doz 2 haftalıkken yapılabilirç Aşılanmış anadan doğan yavrulara 10-12 haftalık
olmadan ilk doz aşıları yapılmamalıdır.
Aşılama her 6 ayda tek doz olarak tekrarlanmalıdır.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Et ve süt için 0 gündür.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLER
Aşının içerdiği adjuvan enjeksiyon bölgesinde nodül oluşturabilir. Bazen ,hipersensitivite reaksiyonları oluşabilir. Böyle
durumlarda gecikmeden uygun antihistaminik tedavi uygulanmalıdır.

GENEL UYARILAR
 Sadece sağlıklı hayvanlarda uygulayınız.
 Şişe açıldığında içeriğin tümünü kullanınız.
 Aseptik önlem alınız.

