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 L5ספירובאק 

 בבקר בלבד.וטרינרי לשימוש 

 לפני השימוש, יש לעיין בעלון זה להנחיות מתן מלאות ואזהרות.

יחד עם   Leptospira Borgpetersenii Serovar Hardjo Bovisשל  , מומתיייחודזן מכיל  L5ספירובאק  תאור המוצר:

 .L. icterohaemorrhagiae -ו L. pomona, L. grippotyphosa, L. canicolaתרביות הזנים מומתים של 

 :מ"ל(2במנה אחת ) מרכיבי התרכיב

>1200 NU* Leptospira canicola – Strain C-51 

>1200 NU* Leptospira grippotyphosa – Strain MAL 1540  

> 1 x 109 organisms Leptospira borgpetersenii serovar hardjo – Strain 181  

>1200 NU* Leptospira icterohaemorrhaggiae – Strain NADL (11403)  

>1200 NU* Leptospira pomona – Strain T262 

*NU – Nephelometric units, pre-inactivation 

 

 ,Aluminum Hydroxide (Adjuvant), Merthiolate, Sodium Bisulfite Solutionחומרים לא פעילים: 

Sterile Water 

מעלה במטרה למנוע שבועות ו 4מיועד לחיסון בקר בריא, כולל פרות בהריון ועגלות מגיל  L5ספירובאק  התוויות:

 ,Leptospira canicola,  L.grippotyphosa,  L.hardjo,  L.icterohaemoragiaeהאורגניזמים הבאים: מחלה הנגרמת על ידי

L.pomonaססות של מיוחד למניעה של התבחיסון בתרכיב מומלץ ב . בנוסףL. hardjo והפרשתו בשתן  בכליה

במניעת  ומסייעבדרכי המין  L. hardjoמונע התבססות של   L5חודשים לפחות. כמו כן, ספירובאק  12 במשך

 העברת זיהום לעובר.

-מ"ל תת 2מומלץ לחסן בקר בריא בלבד. יש לנער היטב את התרכיב ולהזריק באופן אספטי  הוראות שימוש:

 של הצוואר.  העליון רירי באיזור הצדדיש-עורית או תוך

כאשר החיסון ניתן במטרה למנוע שבועות.  6-4ת חיסון בהפרש זמן של מנו 2בקר בריא צריך לקבל  חיסון ראשוני:

סון של חיה. מועד ההזרעהלפני  לפחות שבועיים המנה השניהאת  באיברי המין או העובר, יש לתת זיהומים

החיידק והפרשה של  התרבותלאחר מכן, ימנע זיהום, שבועות  4-6מנה שניה  שבועות ומתן 4עגלים בגיל 

Leptospira borgpetersenii serovar hardjo  לזיהום של העדר כולו. הגורם 

 העדר. מומלץ לחזור על החיסון באמצעות מנה אחת של התרכיב, מדיי שנה. יש לחסן את כל 

 ם לשמירה על בריאותם הכללית של בעלי החיים במשק.יש להקפיד על תנאי משק נאותים ולנקוט צעדי

 : הנוגעות לשימוש בתרכיב לחיסון חית מטרה אזהרות

  .יש להשתמש בכל תכולת הבקבוקון אחרי פתיחתו 

 .יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים בלבד 

  ימים. 21 –זמן המתנה לבשר 

 דרש.יראשוני וטיפול תומך בהמשך ככל שי במקרה של תגובה אנפילקטית, מומלץ לתת אפינפרין כאנטידוט 
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  .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 מתתזיהומים, 

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

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

09-7886640) 

 אזהרות לאדם המחסן:

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

 .בתרכיב השימוש בזמן לעשן או לשתות, לאכול אין

 .בתרכיב שימוש לאחר ידיים לשטוף יש

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

 .התרכיב תווית את

 

  הוראות אחסון:

. חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות יותר עלולה 2-7°Cיש לשמור את התרכיב במקום חשוך בטמפרטורה של 

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

 .הילדים של ראייתם ושדה ידם מהישג הרחק שמור. האריזה

  וטרינרית:טיפול בפסולת 

שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת 

 להשליך לביוב.

 .וטרינר המטפלוהשימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הרופא ה
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