
איזי-בריד �ידר ג'י 
וטרינרי

חומר פעיל: 
כל התק� תו�-רחמי מכיל

0.35 גר� פרוג�טרו�. 
יש לקרוא את העלו� לפני שימוש בתרופה 

לקבלת מידע מלא על התכשיר.

תכולת האריזה: 20 התקני� של איזי-בריד 
�ידר ג'י וטרינרי בכל שקית. כל התק� מכיל 
0.35 גר� פרוג�טרו� בתו� �יליקו� יצוק על 
גבי מוט גמיש מניילו�. לכל התק� איזי-בריד 

�ידר ג'י וטרינרי מחובר זנב מניילו�.
פעילות רפואית: �ינכרו� ייחו� בכבשי�.

אינדוקציה של הייחו� בכבשי� בתקופה שאינה 
בנקבות  בה  תקופה  זוהי  הייחו�;  תקופת 
הכבשי� (רחלות) לא מתרחש מחזור ייחו� 
רגיל מעבר לתקופת הרבייה הטבעית. התק� 
איזי-בריד �ידר ג'י וטרינרי לא נבדק על רחלות 

בתקופת מחזור הייחו� הטבעי.
אזהרות: 

אזהרות לאד� המטפל: יש ללבוש כפפות 
מג� בעת החזקת ההתק� על מנת להמנע 
ממגע ע� העור. לא לשימוש בבני אד�. יש 
להרחיק את התכשיר מהישג יד� של ילדי�.
אזהרות ל�ביבה: התק� איזי-בריד �ידר ג'י 
וטרינרי משומש מכיל בתוכו כמות מ�ויימת 
של פרוג�טרו�. יש לשמור את ההתק� המשומש 
במיכל �גור עד להשמדתו. כל תכשיר וטרינרי 
רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר 
שהתקבל משימוש במוצר וטרינרי רפואי יש 

להשמיד כפ�ולת רעילה, אי� להשלי� לביוב.
זמ� המתנה: תקופת המתנה לפני השחיטה 
נדרשת, כאשר משתמשי� בתכשיר  אינה 

בהתא� להוראות.
.25ºC-ל מתחת  לאח��  יש  נו��:  מידע 
Store below 25ºC.

:
חומרי
 בלתי פעילי

התוויות נגד: אי� להשתמש ברחלות ע� 
איברי מי� לא תקיני�, לא בשלי� או 
מזוהמי�. אי� להשתמש   
ברחלות שעדיי� לא 
המליטו.         

אחת.                 מפע�  יותר  בהתק�  להשתמש  אי� 
יש לזרוק את ההתק� איזי-בריד �ידר ג'י וטרינרי 
בתו� שימוש בודד, על מנת למנוע הדבקה 

אפשרית במחלות מי� וד�.
במהל� שימוש בתכשיר: בחיות המגיבות 
לטיפול, התחלת הייחו� מתרחשת בדר� כלל 
במהל� 1 עד 3 ימי� לאחר ה�רת ההתק� 
איזי-בריד �ידר ג'י וטרינרי. יש לדאוג למ�פר 
איילי� מ�פק על מנת להרביע את כל הרחלות. 
לגזעי איילי� שוני� עשויה להיות שונות ביצר 
המיני בתקופה שאינה תקופת ההרבעה. על 
כ� מומל� לדאוג ליח� של 1:18 איילי� לרחלות 
על מנת לקבל המלטות מרובות. להמלטות 
בודדות, מומל� יח� של 1:12 איילי� לרחלות 

ועד 1:18 איילי� צעירי� לרחלות.
ייתכ� שתשי
 לב: להופעת ריר שקו�, לא 
צלול, צהוב או דמי מחו� להתק� איזי-בריד 
�ידר ג'י וטרינרי בזמ� ה�רתו מהכבשה. הריר 
יכול להיות מלווה בריח חרי�. זה נגר� כתוצאה 
מגירוי קל של רקמות הנרתיק על ידי ההתק� 
איזי-בריד �ידר ג'י ובדר� כלל עובר בתקופה 
שבי� ה�רת ההתק� וההרבעה. גירוי מ�וג זה 

אינו משפיע על פוריות.
למשרד  לוואי  תופעות  על  לדווח  נית� 
הקישור  על  לחיצה  באמצעות  הבריאות 
”דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי” 
שנמצא בד� הבית של אתר משרד הבריאות 
(www.health.gov.il) המפנה לטופ� המקוו� 

לדיווח על תופעות לוואי.
הוראות שימוש: לאינדוקציה של ייחו� 
בכבשי� בתקופה שאינה תקופת הייחו�: 
יש להחדיר התק� איזי-בריד �ידר ג'י וטרינרי 
לכל נקבה לתקופה של 5 ימי�. לאחר ה�רת 
ההתק� יש להשתמש בנוהלי רביית צא� 
�טנדרטיי� על מנת להרביע את הכבשי� 

בזמ� ייחו� מושרה.
החדרת ההתק�: יש ללבוש כפפות מג� על 
מנת להמנע ממגע של ההתק� ע� העור.

פורמט עלו� זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
לשימוש וטרינרי בלבד

התרופה משווקת על פי מרש� רופא וטרינר בלבד

EAZI-BREED CIDR G 
Veterinary
Active ingredient: 
Each intrauterine device contains 
0.35 g progesterone.
Read booklet label before using drug 
for complete product information.

Liquid silicon rubber 
Nylon spine
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שעוצב  �פציפי  במולי�  להשתמש  יש   .1
במיוחד לאיזי-בריד �ידר ג'י וטרינרי לצור� 

.
החדרתו של ההתק
יש לר�
 את החיה היטב לפני החדרת   .2

.
ההתק
בתמי�ה  המולי�  את  לשטו�  יש   .3
אנטי�פטית לא מגרה, ולאחר מכ
 למרוח 

על קצה המולי� חומר �יכה וטרינרי.
יש להכני� את ההתק
 איזי-בריד �ידר ג'י   .4
וטרינרי ע� הזנב לתו� המולי�. יש לוודא 
הפתח  דר�  מעלה  כלפי  נוטה  שהזנב 

שבמולי� ומרוחק מהידית. 
 
ההתק של  הכנפיי�  את  לקפל  יש   .5

י  ג' �ידר  איזי-בריד 
וטרינרי על מנת להארי� 
אותו ולהמשי� להכני�ו 
לתו� המולי� עד שהוא 
בפני� באופ
 מלא ורק 
קצות הכנפיי� בולטות 

מהמולי� (ציור 1).
יש ל�כ� את קצוות הכנפיי� של איזי-בריד   .6

�ידר ג'י וטרינרי ע� חומר �יכה וטרינרי.
יש לנקות את החלק החיצוני של הערווה   .7

ע� מגבוני� חד-פעמיי�.
יש לפתוח את השפתיי�   .8
ולהחדיר  הנרתיק  של 
המולי�  את  בעדינות 
של  החרי�  פנימה. 
המולי� צרי� לפנות כלפי 

מטה (ציור 2).
כאשר המולי� ע� ההתק
 נמצא בתו�   .9
הנרתיק, יש לכוו
 את המולי� מעט מעלה 
(בזוית של 35-40º) על ידי הורדת הידית, 
ולאחר מכ
 להמשי� מבלי להשתמש בכח 
עד שהמולי� נכנ� במלואו, או שמורגשת 

התנגדות (ציור 3).

מאחזי  על  ללחו�  10. יש 
האצבע שבידית המולי� 
את  לשחרר  מנת  על 
ההתק
 איזי-בריד �ידר 
ג'י וטרינרי לתו� הנרתיק 
(ציור 4) ולאחר מכ
 יש 

ולה�ירו  אחורה  המולי�  את  למשו� 
מהנרתיק.

11. כאשר איזי-בריד �ידר ג'י וטרינרי ממוק� 
כראוי, ע� כנפיי� הפתוחות בתו� החלק 
הקדמי של הנרתיק, הזנב של ההתק
 אמור 

לבלוט החוצה מהנרתיק של החיה.
ה�רת ההתק�: 

על מנת לה�יר את ההתק
 איזי-בריד �ידר   .1
ג'י וטרינרי, יש למשו� בעדינות א� בחזקה 

בזנב הניילו
 הבולט.
התק
 איזי-בריד �ידר ג'י וטרינרי עשוי   .2
לשנות כיוו
 בתו� הנרתיק, על כ
 א� הזנב 
מניילו
 אינו בולט ביו� ה�רת ההתק
, יש 
לבדוק את הנרתיק על מנת לוודא את 

.
המצאותו של ההתק
יש לשמור התקני איזי-בריד �ידר ג'י וטרינרי 
להשמדת�.               עד  �גור  במיכל  משומשי� 
יש להשמיד את המיכל ה�גור ע� התקני� 
 
משומשי�. יש להשמיד כפ�ולת רעילה, אי

להשלי� לביוב.
חיי מד�: 

אי
 להשתמש בתרופה אחרי תארי� התפוגה 
(exp. date) המופיע על גבי האריזה. תארי� 
התפוגה מתייח� ליו� האחרו
 של אותו חודש.
שימוש וטרינרי: חייב במרש� רופא וטרינר. 

מ�פר רישיו�: 083-62-91947-00 
יצר�:   

בעל הרישו�: זואטי� ישראל הולדינג בי.וי., 
רח' עתיר ידע 5, כפר �בא

DEC International, New Zealand Ltd.,
558 Te Rapa Rd. Hamilton, New Zealand
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