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Usar equipamento protetor dos olhos e das vias respiratórias, de acordo com as
normas europeias em vigor.
Lavar as mãos com sabão e desinfetante após preparação da vacina.
Depois da diluição utilizar no prazo de 2 horas.
Conservar no frigorífico (2°C-8°C). Proteger da luz. Não congelar.
O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser
eliminados por ebulição, incineração ou imersão num desinfetante adequado
autorizado pelas autoridades competentes.
Medicamento veterinário sujeito a receita médico veterinária.
Só pode ser administrado sob controlo do médico veterinário.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.

MSD Animal Health, Lda.
Edifício Vasco da Gama, n° 19
Quinta da Fonte, Porto Salvo
2770-192 Paço de Arcos

GUMBORO 228E

Substância ativa:		 por dose (ml)
Vírus vivo da Doença de Gumboro, estirpe 228E		 ≥ 2,0 log10 DIO50
Liófilo para suspensão para administração oral.
Galinhas (frangos e galinhas poedeiras)
Imunização ativa de galinhas com o objetivo de reduzir a mortalidade, os sintomas
e as lesões da doença de Gumboro. A vacina pode ser utilizada a partir dos
7-14 dias, 14-17 dias e 21-28 dias, dependendo do historial vacinal das
reprodutoras.
Início da imunidade: 8 dias após a vacinação.
Duração da imunidade: 6 semanas, cobrindo completamente o período de
suscetibilidade que se situa entre as 3 e as 6 semanas de idade.
Mínimo de 2,0 log10 DIO50 por animal por aplicação na água de bebida.
Antes de utilizar, leia o folheto informativo.
Intervalo de segurança: Zero dias
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