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Clostridium Chauvoei-Septicum-Haemolyticum-Novyi-Sordellii-Perfingens Types C&D 

Bacterin-Toxoid 

 תרכיב מומת

מנות לכבשים 100בקר/למנות  50 –מ"ל  100בקבוק של   

 

 תרכיב לשימוש בבקר ובכבשים בלבד

 לשימוש וטרינרי בלבד

 :תאור המוצר

 C. chauvoei ,malignant edemaהנגרם ע"י  (blackleg, למניעה של שחור השוק )בבקר בריאתרכיב לשימוש בכבשים ו

 .Cהנגרמת ע"י  C. haemolyticum ,black diseaseהנגרמת ע"י  C. septicum ,bacillary hemoglobinuriaהנגרמת ע"י 

novyi ,gas-gangrene  הנגרמת ע"יC. sordellii  וסימום מעיים(enterotoxemia( ודלקת מעי )enteritisהנגרמ )ע"י  יםC. 

perfringens  מטיפוסB ,C  ו– D . 

 .C -ו  C. chauvoei ,C. septicum ,C. haemolyticum ,C. novyi ,C. sordelliiהתרכיב מכיל אנטיגנים מומתים של 

perfringens  מטיפוסC  ו– D  המקנים הגנה צולבת גם כנגד טיפוס(B בתוספת אג'וואנט ,)( מסיס במיםStimugen™ )

 להגברת התגובה החיסונית.

 :הוראות שימוש

 :כלליותשימוש הוראות 

 יש לנער היטב את הבקבוק לפני השימוש. 

  .יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים להזרקת התרכיב 

 .יש להשתמש בכל תוכן הבקבוק מייד לאחר הפתיחה 

 : בבקרהוראות שימוש 

 לחסן בקר בריא בלבד. יש 

 שבועות. 4-6 לאחר תרכיב תת עורית, ולחזור על החיסוןהמ"ל של  2להזריק באופן סטרילי  יש 

  על מנת לקבל הגנה טובה מפניC. haemolyticum חודשים, בחיות שנמצאות בסיכון  6, יש לחזור על החיסון מדי

 גבוה של חשיפה לחיידק. 

 לחזור על החיסון מדי שנה. יש 

 : בכבשיםהוראות שימוש 

 ץ לחסן כבשים בריאות בלבד. מומל 

  שבועות. 4-6 לאחר , ולחזור על החיסוןתרכיב תת עוריתהמ"ל של  1יש להזריק באופן סטרילי 

  על מנת לקבל הגנה טובה מפניC. haemolyticum חודשים, בחיות שנמצאות בסיכון  6, יש לחזור על החיסון מדי

 גבוה של חשיפה לחיידק. 

 לחזור על החיסון מדי שנה. יש 
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לאחר החיסון עלולה להופיע נפיחות זמנית במקום ההזרקה. כמו כן, על פי מחקרים קליניים ודיווחים מהשטח, : תופעות לוואי

ירידה זמנית בייצור חלב עלולה להופיע לאחר חיסון של פרות נחלבות. תגובה אנפילקטית עלולה להתרחש אחרי מתן 

במתן אנטידוט )אפינפרין( וטיפול תומך. במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה  החיסון. מומלץ לטפל

 (.09-7886640משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל )טל' 

 :הוראות אחסון

. חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות יותר עלולה לפגוע ביעילות Co7-2יש לאחסן את התרכיב בטמפרטורה של 

 אין להקפיא את התרכיב. רכיב.הת

 ימים.  21: זמן המתנה לשיווק

 :אזהרות

 לשימוש וטרינרי בלבד. .1

 יש להיוועץ בווטרינר המטפל לפני השימוש.  .2

 מכיל פורמלין כחומר שימור.  .3

 הרחק מהישג ידם של ילדים. .4

 המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.  .5

 לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב. אין לאכול,  .6

 יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.  .7

 במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב. .8

 ,Lincoln Road, White Hall, Illinois 62092, USAEast  Zoetis Inc יצרן:

 כפר סבא 5.  עתיר ידע .VZoetis Israel Holding Bבעל הרישום: 

 16-16-250-9 מספר רישום:

 

 

 

 


