
Poulvac® Magniplex
Vacina viva conjugada com anticorpos contra Doença de Gumboro

USO VETERINÁRIO

Vacina liofilizada de vírus vivo, amostra V877 com baixa atenuação (cepa forte), produzida em embriões de 
galinha SPF.
Cada dose contém, no mínimo, 102,0 DIE50 de vírus complexados com anticorpos contra Doença de 
Gumboro.
Contém gentamicina como conservante.
Ler atentamente as instruções antes de usar.

Indicações:
Vacinação de aves saudáveis na prevenção contra a doença de Gumboro. É recomendada a injeção 
subcutânea para pintos de 1 (um) dia de idade ou vacinação in ovo em embriões entre 18 e 19 dias de 
incubação. 
É essencial que as aves sejam mantidas em boas condições ambientais e que a exposição a doenças seja 
reduzida sempre que possível.

Modo de Usar:
1. Reidratar somente os frascos de vacina que serão utilizados.
2. Diluir a vacina em volume apropriado de diluente, de acordo com a apresentação e a via de administração 

(subcutânea ou in ovo).
3. Para a injeção subcutânea em pintos de 1 (um) dia de idade:

• Para cada 2.000 doses de Poulvac® Magniplex, utilizar 400 mL de diluente.
4. Para a vacinação in ovo em embriões entre 18 e 19 dias de incubação: 

• Para cada 2.000 doses de Poulvac® Magniplex, utilizar 100 mL de diluente.
5. Transferir quantidade suficiente de diluente para o frasco contendo a vacina liofilizada e agitar vigorosa- 

mente até que toda a vacina esteja suspensa.
6. Colocar a suspensão vacinal no recipiente do diluente e misturar novamente.
7. Enxaguar o frasco com a mistura e certificar-se de que toda a vacina foi removida.
8. Utilizar a vacina imediatamente após a reconstituição da mesma.

Posologia:
Administração via in ovo:
Administrar dose de 0,05 mL por ovo embrionado de 18 a 19 dias de incubação;

Administração subcutânea com 1 (um) dia de idade:
Administrar dose de 0,2 mL por ave de 1 (um) dia de idade por via subcutânea.

Precauções e Recomendações:
• Conservar o produto sob refrigeração em temperatura de 2o e 8oC.
• Administrar uma dose completa por ovo/ave, não fracionar a dose.
• Utilizar todo o conteúdo, uma vez aberto o frasco.
• Vacinar todas as aves de um mesmo lote ao mesmo tempo.
• Vacinar somente aves e embriões saudáveis, não vacinar aves com doenças intercorrentes ou parasitadas.
• Incinerar os frascos e todo o conteúdo não utilizado.
• Recomenda-se utilizar diluente produzido pelo mesmo fabricante da vacina.




