
واکسنو آماده سازي ي نگهداریافت، مراحل در

واکسنو دریافت تهیه 
توسـط مسـئول   یـد باي آن مـی نگهدارهاي دریافت واکسن از سردخانه محل هماهنگی،روز قبل از واکسیناسیون-1

.و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده صورت پذیردفنی 

.قبل از تحویل واکسن تاریخ انقضاي آن کنترل گردد-2
ي آن به محل واکسیناسیون تحـت شـرایط زنجیـره    نگهدارون انتقال واکسن از سردخانه محل در روز واکسیناسی-3

.گیردانجاممسئول فنی سرد و با نظارت 

ي واکسننگهدار
.ي و حمل گردندنگهدارگراد درجه سانتی2-8همواره تحت شرایط زنجیره سرد و در دماي هاواکسن-1
. گی محافظت گردندزداز یخاکیدا هاي کشته واکسن-2
.ها از شوك حرارتی و تغییرات ناگهانی دما محفوظ نگه داشته شوندواکسن-3



آماده سازي واکسن
Desvac IMVACسینه با دستگاه نیجهت تزریق عضالهاي کشته واکسنآماده سازي

1133هايواکسن کشته رئوویروس طیور سویهS412وSS2408وREOMUNE 3

تولید تخم مرغافتونی، گامبورو، سندرم فواکسن کشته چهارگانه نیوکاسل، برونشیت عCEVAC® ND-IB-IBD-EDS K

تولید تخم مرغافتسندرم ، بروشیت عفونی، واکسن کشته سه گانه نیوکاسلCEVAC® ND-IB-EDS K

گامبورو وواکسن کشته دوگانه نیوکاسلCEVAC® ND-IBD K

آنفلوانزاو واکسن کشته دوگانه نیوکاسلCEVAC® New Flu H9 K

گوشتیکشته نیوکاسل مخصوص جوجه واکسنND KCEVAC® Broiler

 واکسن کشته آنفلوانزاCEVAC® Flu H9 K

.شوندها با آب و ماده شوینده آنتی باکتریال شسته و سپس خشک ابتدا دست-

ي نگهدارساعت قبل از از واکسیناسیون از یخچال خارج و در دماي اتاق 6-12باید به مدت هاي کشته میواکسن-
.دشون

در طی . گراد گرم نمائیددرجه سانتی35-38اي دقیقه بطري واکسن را درآب با دم30-60قبل از تزریق به مدت -
سپس بطري واکسن بـا یـک   . سازي بطري را به آهستگی تکان داده تا محلول کامال هموژن حاصل شودمدت گرم

.شودحوله تمیز خشک 



Desvacبا دستگاه تزریقهاي زنده جهت واکسنآماده سازي WINGVAC
 آبلهواکسن زنده لیوفیلیزهLCEVAC® FP

                            واکسن زنده لیوفیلیزه آبله و آنسفالومیلیت پرندگانPoximune® AE

خونی عفونی جوجهواکسن زنده مایع کمCircomune® W

.شوندها با آب و ماده شوینده آنتی باکتریال شسته و سپس خشک ابتدا دست-

.نماییدبندي واکسن قرار دارند استفاده هاي مخصوص که در بستهکنندهرقیقفقط از -
18سرنگ یکبار مصرف و سر سوزن شمارهاستفاده از با بطور کامل را کنندهرقیقسازي محلول واکسن جهت آماده-

.کنیدمخلوط طور کاملبا تکان آهسته بهو واردویالداخل به از طریق تماس با دیواره 
.گیردمورد مصرف قرار بالفاصلهسازي محلول واکسن،آمادهپس از-



Desvacهاي زنده جهت اسپري با دستگاه واکسنآماده سازي CAGE SPRAY
سویهعفونیاپاتوژن و برونشیتسویهواکسن زنده لیوفیلیزه توام نیوکاسلH120CEVAC® Vitabron L

عفونی سویهسن زنده لیوفیلیزه برونشیتواکH120LCEVAC® Bron 120

اپاتوژنسویهواکسن زنده لیوفیلیزه نیوکاسلCEVAC® Vitapest L

 سویهزنده لیوفیلیزه نیوکاسلواکسنB1LCEVAC® Uni

السوتاسویهواکسن زنده لیوفیلیزه نیوکاسلLCEVAC® New

96/1عفونی سویه واریانتواکسن زنده لیوفیلیزه برونشیتLCEVAC® IBird

.شوندها با آب و ماده شوینده آنتی باکتریال شسته و سپس خشک ابتدا دست-

:گرددمیتعیینصورت زیر بهها ده و نیز تعداد و طول ردیف قفسمورد نیاز برحسب نوع نازل مورد استفاآب مقطرمیزان-
ها قفسطول ردیفو، تعداد نازل انتخابیحسبحرکت دستگاه برسرعت پایهبرواکسیناسیونمدت زمان محاسبه -1

.باشدمی
بر اساس نوع کسنواسرعت جریان×تعداد نازل باز× )دقیقه(مدت زمان واکسیناسیون: برابر بامورد نیاز مقطرحجم آب-2

.نازل انتخابی می باشد
.شودمیدر نظر گرفته لیتر آب اضافی به عنوان حاشیه امنیت میلی500همیشه 

میلـی 5-7مقـدار 18سرنگ یکبار مصـرف و سـر سـوزن شـماره    استفاده از با سازي محلول واکسن جهت آماده-
سـپس  . کنیـد مخلـوط  طور کاملبا تکان آهسته بهو ردواویالداخل به از طریق تماس با دیواره را آب مقطر رلیت

ستشـوي مجـدد ویـال بـا اسـتفاده از      ش.دستگاه وارد گـردد مخزنمحلول یکنواخت شده توسط سرنگ به داخل 
.میلی لیتر آب مقطر و افزودن آن به محلول واکسن صورت گیرد5

.ردسازي محلول واکسن، بالفاصله مورد مصرف قرار گیپس از آماده-



Desvacهاي زنده جهت اسپري با دستگاه واکسنآماده سازي KIT SPRAY2
سویهعفونیاپاتوژن و برونشیتسویهواکسن زنده لیوفیلیزه توام نیوکاسلH120CEVAC® Vitabron L

عفونی سویهسن زنده لیوفیلیزه برونشیتواکH120LCEVAC® Bron 120

اپاتوژنسویهواکسن زنده لیوفیلیزه نیوکاسلCEVAC® Vitapest L

 سویهزنده لیوفیلیزه نیوکاسلواکسنB1LCEVAC® Uni

السوتاسویهواکسن زنده لیوفیلیزه نیوکاسلLCEVAC® New

96/1عفونی سویه واریانتواکسن زنده لیوفیلیزه برونشیتLCEVAC® IBird

.شوندها با آب و ماده شوینده آنتی باکتریال شسته و سپس خشک ابتدا دست-

قطعـه پرنـده بـراي واکسیناسـیون جوجـه      1000جهت تهیه محلول واکسن به ازاي هـر  مقطرحجم مناسب آب-
.باشدلیتر میمیلی500لیتر و براي پرنده با سنین باالتر میلی300-500یکروزه 

میلـی 5-7مقـدار 18سرنگ یکبـار مصـرف و سـر سـوزن شـماره     استفاده از با سازي محلول واکسن جهت آماده-
سـپس  . کنیـد مخلـوط  طور کاملبا تکان آهسته بهو واردویالداخل به از طریق تماس با دیواره را آب مقطر رلیت
ستشـوي مجـدد ویـال بـا اسـتفاده از      ش.دستگاه وارد گـردد مخزنحلول یکنواخت شده توسط سرنگ به داخل م
.میلی لیتر آب مقطر و افزودن آن به محلول واکسن صورت گیرد5

.سازي محلول واکسن، بالفاصله مورد مصرف قرار گیردپس از آماده-



گان واکسینه شده بستر پرند

قفس پرندگان 
واکسینه شده

بستر پرندگان واکسینه نشده 

قفس پرندگان 
شدهنواکسینه 

روش قطره چشمیهاي زنده جهتواکسنآماده سازي
الرنگوتراکئیت عفونیواکسن زنده لیوفیلیزهLTLCEVAC®

96/1عفونی سویه واریانتواکسن زنده لیوفیلیزه برونشیتLCEVAC® IBird

.شوندابتدا دست ها با آب و ماده شوینده آنتی باکتریال شسته و سپس خشک -

پرنده در 1000لیتر براي هر میلی30-35جهت تهیه محلول واکسنیا آب معدنی حجم مناسب سرم فیزیواوژي -
.باشدشود که این مقدار نسبت به قطره چکان مورد استفاده متغیر مینظر گرفته می

شود گردد لذا توصیه میواکسیناتور باعث گرم شدن محلول واکسن میاز آنجاکه حرارت محیط و گرماي دست -
.قرار گیردهامحلول واکسن در حجم کمتر تقسیم گردد و در اختیار واکسیناتور

. پیش از واکسیناسیون نور سالن را کاهش دهید-
نشـان  و بسـتر حوه واکسیناسیون در سیستم پرورش در قفـس زیر محل قرارگیري واکسیناتورها و نهايدر شکل-

.داده شده است

و با دست دیگر بطري واکسـن را بصـورت   جوجه را با یک دست طوري بگیرید که یک چشم به طرف باال باشدسر-
.عمودي به طرف پایین و مقابل چشم قرار دهید

.تا قطره واکسن در چشم پرنده جذب شودنماییدثانیه صبر پس از چکاندن قطره در چشم چند -



روش آشامیدنیهاي زنده جهت واکسنآماده سازي
 اینترمدیتسویه (گامبورو واکسن زنده لیوفیلیزه(CEVAC® Gumbo L

 پالسنترمدیتایسویه (گامبورو واکسن زنده لیوفیلیزه(CEVAC® IBDL

صورت گیرد و در ساعت1-2به مدت تشنگیودوره محرومیت از آب بسته به سن طیور و شرایط آب و هوایی -
.ها را تخلیه و تمیز نماییداین بین مخزن آب و آبخوري

قطعه پرنده یک لیتـر  1000هر برايدقیقه60-90و مصرف آن طیلول واکسنجهت تهیه مححجم مناسب آب-
.باشدآب مصرفی در روز گذشته می% 20-30به ازاي هر روز سن پرنده و یا 

. کننده باشدهاي فلزي و مواد ضدعفونیو عاري از کلر، یون5/5-5/7بین pHآب مورد استفاده باید تمیز، داراي -
.شوندو ماده شوینده آنتی باکتریال شسته و سپس خشک ها با آب ابتدا دست-

جوشان رنگ آبی از قرصو نیز تغییر رنگ محلول واکسن بههاي فلزي و یونکلر سازيخنثی، pHتثبیت منظور به-
Cevamune®در بـا مشـاهده رنـگ آبـی     . اسـتفاده گـردد  واکسـن  لیتـر آب  100قـرص بـراي  2یا 1به میزان

دریافـت واکسـن همـه پرنـدگان     وتوان از توزیع صحیح محلول واکسـن  میدان پرندگان منقار و چینهها، آبخوري
.اطمینان حاصل نمود

درپـوش فلـزي و   ابتـدا  . می توان واکسن را اضـافه نمـود  ،دقیقه از افزودن قرص سوامیون به آب10گذشتبعد از -
آب فرو بـرده  اخلجا شود جدا نمایید سپس ویال واکسن را دپالستیکی ویال واکسن را بدون اینکه درب ویال جاب

.و درب آن در زیر آب باز گردد

تشـنگی  زمـان باشد تا از اختالف در مـدت ) دقیقه30کمتر از (در سالن باید فراگیر و سریعواکسنمحلول توزیع-
.بین پرندگان و نیز کاهش کیفیت واکسن جلوگیري شود

را براي نوشـیدن آب  اندی که نشستهداخل سالن راه رفت و پرندگانباید )ترجیحا صبح زود(واکسندر زمان توزیع -
.ترغیب نمود و در عین حال مصرف واکسن را توسط پرندگان کنترل نمود

روش آشامیدنیهاي زنده جهت واکسنآماده سازي
 اینترمدیتسویه (گامبورو واکسن زنده لیوفیلیزه(CEVAC® Gumbo L

 پالسنترمدیتایسویه (گامبورو واکسن زنده لیوفیلیزه(CEVAC® IBDL

صورت گیرد و در ساعت1-2به مدت تشنگیودوره محرومیت از آب بسته به سن طیور و شرایط آب و هوایی -
.ها را تخلیه و تمیز نماییداین بین مخزن آب و آبخوري

قطعه پرنده یک لیتـر  1000هر برايدقیقه60-90و مصرف آن طیلول واکسنجهت تهیه مححجم مناسب آب-
.باشدآب مصرفی در روز گذشته می% 20-30به ازاي هر روز سن پرنده و یا 

. کننده باشدهاي فلزي و مواد ضدعفونیو عاري از کلر، یون5/5-5/7بین pHآب مورد استفاده باید تمیز، داراي -
.شوندو ماده شوینده آنتی باکتریال شسته و سپس خشک ها با آب ابتدا دست-

جوشان رنگ آبی از قرصو نیز تغییر رنگ محلول واکسن بههاي فلزي و یونکلر سازيخنثی، pHتثبیت منظور به-
Cevamune®در بـا مشـاهده رنـگ آبـی     . اسـتفاده گـردد  واکسـن  لیتـر آب  100قـرص بـراي  2یا 1به میزان

دریافـت واکسـن همـه پرنـدگان     وتوان از توزیع صحیح محلول واکسـن  میدان پرندگان منقار و چینهها، آبخوري
.اطمینان حاصل نمود

درپـوش فلـزي و   ابتـدا  . می توان واکسن را اضـافه نمـود  ،دقیقه از افزودن قرص سوامیون به آب10گذشتبعد از -
آب فرو بـرده  اخلجا شود جدا نمایید سپس ویال واکسن را دپالستیکی ویال واکسن را بدون اینکه درب ویال جاب

.و درب آن در زیر آب باز گردد

تشـنگی  زمـان باشد تا از اختالف در مـدت ) دقیقه30کمتر از (در سالن باید فراگیر و سریعواکسنمحلول توزیع-
.بین پرندگان و نیز کاهش کیفیت واکسن جلوگیري شود

را براي نوشـیدن آب  اندی که نشستهداخل سالن راه رفت و پرندگانباید )ترجیحا صبح زود(واکسندر زمان توزیع -
.ترغیب نمود و در عین حال مصرف واکسن را توسط پرندگان کنترل نمود

روش آشامیدنیهاي زنده جهت واکسنآماده سازي
 اینترمدیتسویه (گامبورو واکسن زنده لیوفیلیزه(CEVAC® Gumbo L

 پالسنترمدیتایسویه (گامبورو واکسن زنده لیوفیلیزه(CEVAC® IBDL

صورت گیرد و در ساعت1-2به مدت تشنگیودوره محرومیت از آب بسته به سن طیور و شرایط آب و هوایی -
.ها را تخلیه و تمیز نماییداین بین مخزن آب و آبخوري

قطعه پرنده یک لیتـر  1000هر برايدقیقه60-90و مصرف آن طیلول واکسنجهت تهیه مححجم مناسب آب-
.باشدآب مصرفی در روز گذشته می% 20-30به ازاي هر روز سن پرنده و یا 

. کننده باشدهاي فلزي و مواد ضدعفونیو عاري از کلر، یون5/5-5/7بین pHآب مورد استفاده باید تمیز، داراي -
.شوندو ماده شوینده آنتی باکتریال شسته و سپس خشک ها با آب ابتدا دست-

جوشان رنگ آبی از قرصو نیز تغییر رنگ محلول واکسن بههاي فلزي و یونکلر سازيخنثی، pHتثبیت منظور به-
Cevamune®در بـا مشـاهده رنـگ آبـی     . اسـتفاده گـردد  واکسـن  لیتـر آب  100قـرص بـراي  2یا 1به میزان

دریافـت واکسـن همـه پرنـدگان     وتوان از توزیع صحیح محلول واکسـن  میدان پرندگان منقار و چینهها، آبخوري
.اطمینان حاصل نمود

درپـوش فلـزي و   ابتـدا  . می توان واکسن را اضـافه نمـود  ،دقیقه از افزودن قرص سوامیون به آب10گذشتبعد از -
آب فرو بـرده  اخلجا شود جدا نمایید سپس ویال واکسن را دپالستیکی ویال واکسن را بدون اینکه درب ویال جاب

.و درب آن در زیر آب باز گردد

تشـنگی  زمـان باشد تا از اختالف در مـدت ) دقیقه30کمتر از (در سالن باید فراگیر و سریعواکسنمحلول توزیع-
.بین پرندگان و نیز کاهش کیفیت واکسن جلوگیري شود

را براي نوشـیدن آب  اندی که نشستهداخل سالن راه رفت و پرندگانباید )ترجیحا صبح زود(واکسندر زمان توزیع -
.ترغیب نمود و در عین حال مصرف واکسن را توسط پرندگان کنترل نمود


