
 לשימוש וטרינרי בבעלי חיים בלבד

 

 

 Glanvac 3 

 תת עורית. להזרקהמומת תרכיב נוזלי 

 :מ"ל( 1במנת תרכיב אחת )הרכב 

 :הרכב החומרים הפעילים

CPU/ml 6 > C. pseudotuberculosis (ovis) 

IU/ml 5 > Cl. perfringens, type D 

> 2.5 IU/ml 
 

Cl. tetani 

 הרכב החומרים לא פעילים:

> 1.4 mg/ml Aluminium Hydroxide 
(adjuvant) 

0.1 mg/ml Thiomersal (preservative) 

 

 התוויה: 

Glanvac 3  שבועות ומעלה, לסיוע במניעה של  3הינו תרכיב המשמש לחיסון של כבשים, עזים, טלאים וגדאים, מגיל

Caseous lymphadenitis (CLA / Cheesy gland)  הנגרם על ידיCorynebacterium pseudotuberculosis (ovis) ,

וטטנוס  Dמטיפוס  Clostridium perfringens( הנגרם על ידי  enterotoxaemia /pulpy kidney diseaseסימום מעיים )

 .Clostridium tetaniהנגרם על ידי 

 תופעות לוואי והתוויות נגד:

לאחר החיסון עלולה להתפתח נפיחות מקומית נוקשה במקום ההזרקה, אשר עלולה להישאר משך מספר שבועות עד 

חודשים. דווח על מקרים בהם עזים פיתחו סימני שוק זמן קצר לאחר החיסון. הסברה היא כי ניתן לייחס תגובה זו לרגישות 

זו שתצמצם למינימום את הסיכון לתגובה שכזו. עם זאת, יש הוכן בצורה כ Glanvac 3יתר לחלבונים, עקב חיסון קודם. 

להשגיח על בעלי חיים שחוסנו, במשך שעה לאחר החיסון, ולקרוא באופן מידי לווטרינר במידה ומתפתחים סימני שוק. 

 במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל טלפון

09-7886640. 

 כבשים, עזיםמין מטרה: 

 מינון, אופן ודרך מתן, הוראות הכנה/שימוש נכון בתרכיב:

יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים להזרקת התרכיב. יש להשתמש  לפני השימוש. תרכיביש לנער היטב את ה

לפני ההזרקה, יש לחטא את העור במקום ההזרקה,  מ"מ לכל היותר. 15במחט הקצרה ביותר האפשרית, באורך 

מ"ל של התרכיב תת עורית,  1נער היטב והזרק, בצורה אספטית,  בתמיסת חיטוי.  הצמר גפן ספוגפיסת באמצעות 

 בנקודה גבוהה באזור הצוואר, מאחורי האוזן. 



 כבשים ועזים בכל הגילאים:

שבועות לאחר  4מ"ל( של התרכיב  1ולהזריק מנה נוספת ) ac  3Glanvמ"ל( של  1יש להזריק מנה אחת ) חיסון ראשוני:

שבועות ומעלה, שכן טלאים וגדאים צעירים יותר אינם מפתחים  3מכן. את המנה הראשונה יש לתת לטלאים וגדאים מגיל 

 .CLAחיסוניות טובה כנגד 

תן שתי המנות הראשונות. מנה זו חודשים לאחר מ Glanvac  3 ,12מ"ל( של  1יש לתת מנת דחף נוספת ) חיסון חוזר:

 enterotoxaemia / pulpyאמורה לספק הגנה למשך כל החיים כנגד טטנוס, אולם ייתכן שלא כנגד סימום מעיים )

kidney disease או כנגד )CLAחודשים על מנת לשמור על רמת חיסוניות  6עזים צריכים לקבל חיסון חוזר מדי  . על כן

כבשים צריכות לקבל חיסון חוזר מדי שנה, במיוחד באזורים בהם רמת הסיכון לחלות במחלה טובה כנגד סימום מעיים. 

היא גבוהה. בנוסף, מומלץ לתת מנת דחף נוספת לפני חשיפה לגורמי סיכון להתפתחות סימום מעיים, כמו למשל שינויי 

 הזנה; מעבר למרעה עשיר יותר או העלאת כמות הגרעינים. 

 .הריון בזמן שימושראה סעיף : הריוןכבשים ועזים ב

 זמני המתנה:

 ימים. 0בשר: 

 ימים. 0חלב: 

 הוראות אחסון:

יום  30עד  להשתמש בתרכיב. אין להקפיא את התרכיב. ניתן Co8-2יש לאחסן את התרכיב במקום חשוך, בטמפרטורה של 

חיטוי לפני השימוש. אין מרגע הפתיחה. בשימוש חוזר, יש לחטא את פתח הבקבוק בפיסת צמר גפן ספוגה בתמיסת 

 להשתמש בתרכיב אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. שמור הרחק מהישג ידם ושדה ראייתם של ילדים.

 אזהרות הנוגעות לשימוש בתרכיב לחיסון חיית מטרה: 

  דקות( לפני השימוש.  10יש להקפיד על סטריליזציה של ציוד ההזרקה )על ידי הרתחה במים למשך 

  .יש להימנע משימוש בחומרי חיטוי כימיים חזקים לחיטוי המזרקים 

  .יש להימנע מלחסן את בעלי החיים בתנאי מזג אוויר רטוב או בתנאי אבק 

  .גבוה בצוואר מאחורי האוזן. אין להזריק במיקום אחר.יש להזריק את התרכיב תת עורית בלבד 

 אזהרות לאדם המחסן:

 איפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.המנע מהזרקה עצמית, בליעה, ש 

 .אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב 

 .יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב 

 ולהציג את תווית  במקרה של הזרקה עצמית בשוגג, יש לשטוף היטב את מקום ההזרקה ולפנות לקבלת עזרה רפואית

 .התרכיב

 לשימוש וטרינרי בבעלי חיים בלבד.

 

 



 שימוש בזמן הריון:

 4מ"ל(  1בזמן ההרבעה, ומנה נוספת ) Glanvac 3מ"ל( של  1בכבשים/עזים שלא חוסנו בעבר, יש להזריק מנה אחת )

 Glanvac 3 ,4מ"ל( של  1שבועות לפני מועד ההמלטה. בכבשים/עזים שחוסנו בעבר, יש להזריק מנה אחת בלבד )

 שבועות לפני מועד ההמלטה. 

 

 לא ידועות. ותגובות בין תרופתיות:אי התאמה 

 .מנות תרכיב( באריזת קרטון 100מ"ל ) 100בקבוק פלסטיק של : סוג ותכולת האריזה

 יש ,רפואי וטרינרי ממוצר שמקורם פסולת חומרי או שימוש בו נעשה שלא רפואי וטרינרי מוצר טיפול בפסולת וטרינרית:

 הרגולטוריות. לדרישות להשליך בהתאם

 tis Aust. Research & Mfg Pty Ltd, AustraliaZoe יצרן:

 , כפר סבא.5, עתיר ידע Zoetis Israel Holding B.V. בעל הרישום:

 בשם זואטיס ישראל הולדינג בי וי.ווטמרקט בע"מ  מפיץ:

 הווטרינריים השירותים י"ע ואושר נבדק זה עלון

 06.2020  :בתאריך
 הווטרינריים התרכיבים בפנקס התרכיב רישום מספר

 3-064-16-12  :הינו

 

 

 

 

 

 

 

 


