
 

REO-TRI 

Avian Reovirus Vaccine 

 תרכיב מומת באמולסיה שומנית

 

 לשימוש וטרינרי בלבד

 בלבד עופותלשימוש ב

 :הרכב המוצר 

 :מ"ל( 0.5) במנה חומרים פעילים

>10.5.9 TCID50
1 Reovirus strain 1133 Virus-Bearing Fluids  

>106.0TCID50
1    Reovirus strain 2408 Virus-Bearing Fluids 

1
50TCID8.410>  Reovirus strain 3005 Virus-Bearing Fluids 

 1TCID – Tissue Culture Infectious Dose                                                     

 Tween83-hite Oil, ArlacelW ,-80 אדג'ובנטים:

   icin B, AmphoterGentamicin :יםמשמר יםחומר

שבועות, לסיוע במניעת לקויות  10חיסון חוזר של עופות בריאים בני השראת מיועד לכיב התר :ההתווי

ואשר גורמים לתסמונת "אי ספיגה"  Avian Reovirus-ותסמינים קליניים הנגרמים כתוצאה מהידבקות ב

(Malabsorption)המחוסנים מתקבל דרך . סיוע במניעת תסמינים קליניים בצאצאיהם של עופות הרבייה 

לפחות  Tenosynovitis. על מנת לספק הגנה מיטבית נחוץ לחסן בתרכיב חי נגד םמהייהעברת הנוגדנים האי

 פעם אחת כחיסון ראשוני. 

במקרה של תופעות לוואי  במידה ומחסנים עופות בזמן הטלה, עלולה להופיע ירידה בהטלה. פעות לוואי:תו

 (.09-7886640)טלפון:  אלוח לחברת זואטיס ישרימוש בתרכיב, יש לדוכל הנראה נגרמו כתוצאה מששכ

 .עופות מין מטרה:

 : שימושהכנה והוראות 

ולנער היטב. יש  22°Cיש לחסן עופות בריאים בלבד. לפני השימוש יש לחמם את התרכיב לטמפרטורה של 

 .()לעורף תת עורית אותוך שרירית מ"ל של התרכיב  0.5 באופן אספטי להזריק

 .ימים 42 :לבשרהמתנה  ןזמ

 ממושכת חשיפה. Co7-2במקום חשוך, בטמפרטורה של תרכיב יש לאחסן את בקבוקון ה :הוראות אחסון

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

 תרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.אין להשתמש ב

 :אזהרות

  .אין להקפיא את התרכיב 

 הפתיחהיד לאחר ל תוכן התרכיב מהשתמש בכ . 

  התרכיבהזרקת ל בלבדסטריליים ומחטים  מזרקיםבלהשתמש יש . 

  לא בבעלי חיים בריאים. תגובה חיסונית טובה לחיסון עלולה שובטוח מוצר זה נבדק ונמצא כיעיל

, בבעלי להתקיים בבעלי חיים החולים במחלה זיהומית כלשהי, בבעלי חיים הסובלים מתת תזונה

חיים הנושאים טפילים, בבעלי חיים הסובלים מעקה או מכשל חיסוני כלשהו, או במקרה שהתרכיב 

 אינו ניתן על פי ההוראות המצוינות בעלון זה. 

 מטפל בלבד. השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הווטרינר ה 



 

 :אזהרות לאדם

 .לשימוש וטרינרי בלבד 

 .הרחק מהישג ידם של ילדים 

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

  .אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב 

  .יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב 

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

 רכיב הינו אמולסיה שומנית.יש לציין במפורש כי התהתרכיב. 

 עופות בזמן הטלה.ניתן לחסן : טלהשימוש בזמן ה

 .לא ידועות  :אי התאמות ותגובות בין תרופתיות

 (.מנות תרכיב 0001) מ"ל 500 מכיל ון התרכיבבקבוק :סוג ותכולת אריזה

 רפואי וטרינרי מוצר :וטרינרי רפואי בתכשיר בשימוש שמקורם וחומרים אריזות ,פסולת להשמדת הנחיות

 לדרישות בהתאם להשליך יש , ירפוא וטרינרי ממוצר שמקורם פסולת חומרי או שימוש בו נעשה שלא

 .הרגולטוריות

 . ,USAZoetis Inc, 2000 Rockford Road, Charles City, Iowa 50616 :יצרן

 .כפר סבא 5עתיר ידע   Zoetis Israel Holding B.V. :רישוםהבעל 
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