
 

 ScourGuard 4 KC 
 Bovine Rotavirus-Coronavirus Vaccine, Clostridium Perfringens Type C, Escherichia Coli 

Bacterin Toxoid 

 

ScourGuard 4 KC של  מומתיםנגיפים  המכיל, הינו תרכיב נוזליBovine Rotavirus (serotypes G6, G10) , 

 Clostridiumוטוקסואידים של  E. Coli K99 של  ניםבקטריו ,שגודלו בתרביות תאים Bovine Coronavirusושל 

Perfringens Type C.  .התרכיב מכיל אדג'ובנט להגברת התגובה החיסונית  

 :מ"ל(2במנה אחת ) מרכיבי התרכיב

 

> 1.31 RP1 Bovine Rotavirus Strain Lincoln Isolate 

> 1.00 RP1 Bovine Rotavirus Strain B223 

> 1.20 RP1 Bovine Coronavirus Strain Hansen Isolate 

> 1.00 RP1 Escherichia Coli (K99 pilus antigen) Strain NL-1005 

> 10 IAU2/ml  Clostridium perfringens Type C Strain NL-1003, producing beta toxin 

1RP  - Relative Potency 
2IAU – International Antitoxin Units 

 .Quil A אדג'וונט:

 .Gentamicin, Merthiolat : חומר משמר

התרכיב מיועד לחיסון של פרות ומבכירות הרות לסיוע במניעה של שלשול בעגליהן, הנובע מנגיף רוטה  התוויות:

(, זנים Bovine Coronavirus, נגיף קורונה של בקר )Bovine Rotavirus (serotypes G6, G10)של בקר 

 .Cמטיפוס Clostridium perfringens -ו K99בעלי גורם הצמדות  E. Coliטוקסיגניים של -אנטרו

בעקבות החיסון עלולה  לא נצפו תופעות לוואי משמעותיות לאחר מתן התרכיב. תופעות לוואי והתוויות נגד:

אנפילקטית, מומלץ לתת אפינפרין כאנטידוט ראשוני במקרה של תגובה להופיע עלייה זמנית בטמפרטורת הגוף. 

וטיפול תומך בהמשך ככל שיידרש. במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש 

 .09-7886640ן טלפו לדווח לחברת זואטיס ישראל

 .בקר מין מטרה:

את התרכיב יש לנער היטב . בלבד ומבכירות בריאותפרות מומלץ לחסן  :מינון, אופן ודרך מתן והוראות שימוש

 .הצוואר, באזור שרירית בלבד-תוךשל התרכיב, מ"ל  2 ספטי-באופן א ולהזריקלפני השימוש 

 3מ"ל כל מנה(, במרווח של  2) ScourGuard 4 KCמנות של  2יש לחסן פרות הרות באמצעות  חיסון ראשוני:

 שבועות לפני מועד ההמלטה. 3-6שבועות בין מנה למנה. המנה השנייה צריכה להינתן 

 שבועות לפני כל המלטה.  6-3 של התרכיבמ"ל(  2)מומלץ לחזור על החיסון באמצעות מנה אחת  חיסון חוזר:

 ותם הכללית של בעלי החיים במשק.משק נאותים ולנקוט צעדים לשמירה על בריאמיש להקפיד על תנאי 



 

 

 ימים. 21 –בשר  זמן המתנה:

חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות יותר עלולה  .7°C-2יש לשמור את התרכיב בטמפרטורה של  הוראות אחסון:

לפגוע ביעילות התרכיב. אין להקפיא את התרכיב. אין להשתמש בתרכיב אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי 

 שמור הרחק מהישג ידם ושדה ראייתם של ילדים.האריזה. 

 : ת מטרהיהנוגעות לשימוש בתרכיב לחיסון חי אזהרות

  פתיחתו.  לאחריש להשתמש בכל תכולת הבקבוקון 

 .יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים בלבד 

  יםמשמר יםכחומרומרטיולאט מכיל ג'נטמיצין. 

  בטמפרטורת הגוף.בעקבות החיסון עלולה להופיע עלייה זמנית 

  .נשאים מחלה התגובה חיסונית עלולה לא להתעורר בבעלי חיים התרכיב נמצא יעיל בבעלי חיים בריאים

ה או נמצאים במצב לחץ כתוצאה מהובלה או תנאי הסביבה, שונים מזיהומיםתזונה או -הסובלים מתת, זיהומית

 הוראות. מדוכאי חיסון מסיבות אחרות, או אם החיסון לא ניתן בהתאם ל

 אזהרות לאדם המחסן:

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

 .אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב 

 .יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב 

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

 .את תווית התרכיב

 לשימוש וטרינרי בבקר בלבד.

 ניתן לחסן פרות הרות. שימוש בזמן היריון:

 .לא ידועות אי התאמה ותגובות בין תרופתיות:

 

 מ"ל( בכל בקבוקון. 20מנות תרכיב ) 10בקבוקונים,  10אריזת קרטון עם : סוג ותכולת האריזה

 

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

 הרגולטוריות. לדרישות להשליך בהתאם יש ,רפואי

   ,USANebraska 68521 ,LincolnZoetis Inc , יצרן:

 ., כפר סבא5, עתיר ידע Zoetis Israel Holding B.V. בעל הרישום:

 הווטרינריים השירותים י"ע ואושר נבדק זה עלון
 06.2020: בתאריך

 הווטרינריים התרכיבים בפנקס התרכיב רישום מספר
 2-141-16-06 :הינו

 




