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POULVAC® E. COLI 

 בעופות E. coliתרכיב נגד 

 מכיל תרביות חיות

 לשימוש וטרינרי בלבד.

 בלבד. בעופותלשימוש 

 : למנה הרכב התרכיב

9.1 x  - 65.2 x 10  -Live aroA gene deleted Escherichia coli, type O78, strain EC34195 

*CFU 810 

* Colony forming units when grown on tryptic soy agar plates. 

)פטמים,  תרנגולותהמוני של מיועד לחיסון , החי מוחלשהינו תרכיב  E.coli ®Poulvacתרכיב  :התוויה

לסיוע במניעת באמצעות ריסוס או במי השתייה, או תרנגולי הודו בריאים, פרגיות להטלה ועופות רבייה( 

  .Escherichia coliהנגרמת על ידי החיידק מחלה 

 או מדכא מערכת חיסון. חיידקי-טיפול אנטי בעלי חיים המקבליםלחסן  אין יות נגד:התוו

יב, יש מקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכב. לא ידועות  תופעות לוואי:

 לדווח לחברת זואטיס ישראל.

  :הוראות שימוש

תרכיב. מלא את האמפולה עד חציה הסר את החתם ואת הפקק מאמפולת ה הוראות הכנת התרכיב:

 במים מזוקקים קרים. החזר את הפקק למקומו ונער היטב את האמפולה, עד להמסת התרכיב. 

על מנת לדלל את התרכיב,  מזוג את התרכיב המומס אל תוך מיכל נקי, והוסף מים מזוקקים קרים

 ים של המשק. בהתאם לציוד הקיים במשק לחיסון עופות באמצעות ריסוס, או למערכת המ

ב אחת, בהתאם להוראות השימוש בציוד החיסון הקיים במשק )על יש לחסן כך שכל עוף יקבל מנת תרכי

 מ"ל.  0.1-0.5ידי ריסוס או מי שתייה(. נפח התרכיב המומלץ למנה אחת הינו 

של סנטימטרים מעל לבעל החיים, על מנת לאפשר פיזור אחיד  80-ל 30מרחק הריסוס צריך להיות בין 

 (.מיקרון 100התרכיב וגודל טיפות רצוי )מעל 

 מומלץ לחסן את כל העופות הרגישים )שלא חוסנו בעבר( במשק באותו זמן.

בגיל יום או יותר. במטילות ועופות רבייה,  ,: יש לחסן באמצעות ריסוס או דרך מי השתייהתרנגולות

 שבועות.  12-14מומלץ לחזור על החיסון בגיל 

 שבועות.   3ימים ולחזור על החיסון בגיל  3יש לחסן באמצעות ריסוס בגיל  תרנגולי הודו:

 ימים  21 זמן המתנה:

. חשיפה ממושכת Co7-2התרכיב במקום חשוך, בטמפ' של אמפולת יש לאחסן את  :אחסנה

 לטמפרטורות גבוהות ו/או לקרינת שמש ישירה עלולה לפגוע ביעילות התרכיב. 

 :אזהרות

 .יש להשתמש תוך שעתיים לאחר ההמסה



Poulvac E. Coli PI Final 02.02.20 

 רכיב.אין להקפיא את הת

  השתמש בכל תוכן התרכיב מייד לאחר הפתיחה.

אשר עלול לפגוע שמיכל הריסוס אינו מכיל שאריות של חומרי חיטוי כימיים או כל חומר אחר  יש לוודא

 .ביעילות התרכיב

 ימים לפני השחיטה. 21אין לחסן עופות במשך 

ן טיפול אנטיביוטי עלול לפגוע שכ ימים לפני ואחרי החיסון, 7במשך לטפל בעופות באנטיביוטיקה אין 

 ביעילות התרכיב.  

ימים שלאחר החיסון, יש לנקוט אמצעי זהירות על מנת למנוע נשיאת שאריות תרכיב על  10-14במהלך 

 הבגדים או הנעליים והעברתן לאזורים בהם חיים עופות לא מחוסנים. 

 :אזהרות לאדם

 לשימוש וטרינרי בלבד.

 הרחק מהישג ידם של ילדים.

 המנע מבליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים. 

 אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב. 

 יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב. 

ולהציג את תווית יש לפנות מיידית לייעוץ רפואי במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, 

  התרכיב.

 וראות הווטרינר המטפל בלבד.השימוש בתרכיב יעשה על פי ה
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