
 

Ultravac BEF Vaccine 

 ( בבקרBovine Ephemeral Feverתרכיב למניעת קדחת שלושת הימים )

 מנות תרכיב בכל בקבוקון 10בקבוקונים,  10אריזה של 

 לשימוש וטרינרי בלבד

 לשימוש בבקר בלבד

 

בכמות  ,virus Bovine Ephemeral Feverמ"ל תרכיב מכילה נגיפים חיים מוחלשים של  2כל מנה של  :הרכב

הוחלש באמצעות העברות עוקבות בתרביות ( BB2271-919 )זןשבתרכיב  זן הנגיף לפחות. 50TCID4.310של 

 . מיובש בהקפאהצורת תרחיף בבקבוקון התרכיב מגיע ב .תאים

 . Ultravac BEF Diluentחומר מדלל יש למהול את התרכיב ב

שלושת קיקיונית / קדחת מניעה של קדחת וע בסיהינו תרכיב חי מוחלש, המשמש ל  BEFUltravac :ההתווי

 6בבקר מגיל , Bovine Ephemeral Fever virusהנגרמת על ידי ( Bovine Ephemeral Fever) הימים

 חודשים ומעלה. 

, ניתן להבחין בעליית חום חולפת בבעלי חיים. תגובה Ultravac BEF בעקבות החיסון בתרכיב פעות לוואי:תו

כל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש שכחלב. במקרה של תופעות לוואי הידה פתאומית ביצור זו עלולה לגרום ליר

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

(, בבקר challengeיעילותו של התרכיב נבדקה והודגמה, באמצעות ניסויי חיסון והוקעה ) :יעילות התרכיב

 בריא.

 :כלליות הוראות שימוש

 ש בבקר בלבד.לשימו 

  חודשים ומעלה. 6מגיל בבקר לשימוש 

 הזרקת התרכיב. הכנת וסטריליים ל מחטים ומזרקיםיש להשתמש ב 

 : שימוש בבקרהכנה והוראות 

 2 שאב ( מ"ל של החומר המדללUltravac BEF Diluent,באמצעות מזרק ומחט סטריליים ,)  והעבר

 התרכיב.אותו לבקבוקון 

  החומר המדלל )תוך מזרק, והעבר אותו לבקבוק  אל שנוצרשאב את התרחיףUltravac BEF 

Diluent ) נער בעדינות את הבקבוק של המדלל, על מנת לפזר בתוכו את התרכיב באופן אחיד )ניעור

 מוגזם עלול לגרום להקצפה(. 

  האפשרככל בעל צבע כתום, ויש להשתמש בו מהר צריך להיות המוכן לאחר הערבוב, התרכיב . 

 התרכיב מ"ל( של  2יש להזריק מנה אחת )חודשים ומעלה.  6יש לחסן מגיל : אשוניחיסון רUltravac 

accineVBEF  ביןמ"ל( של התרכיב בכל עת במרווח זמן  2ולהזריק מנה נוספת ), תת עורית 

 על מנת ליצור חסינות לתווך ארוך.  תרכיבמנות  2נדרשות . חודשים מהחיסון הראשון 6שבועיים עד 

 התרכיב מ"ל( של 2)אחת מנת דחף באמצעות  לחזור על החיסוןיש : חיסון חוזר BEFUltravac   מדי

 שנה.

(  BEF DiluentUltravacיש לאחסן את בקבוקון התרכיב וכן את בקבוק החומר המדלל ) :הוראות אחסון

 . Co8-2במקום חשוך, בטמפרטורה של 

 ימים. 0: ולחלב זמן המתנה לבשר :המתנה לאחר חיסון זמני

 :אזהרות

  .אין להקפיא את התרכיב 



 

  .השתמש בכל תוכן התרכיב מייד לאחר הכנתו 

  להכנת והזרקת התרכיב בלבדסטריליים  במחטים ומזרקיםלהשתמש יש . 

  יש להקפיד שהמזרקים והמחטים יהיו נקיים משאריות של חומרי חיטוי, אשר עלולים לפגוע ביעילות

 התרכיב. 

 תת עורית בלבדב יש להזריק את התרכי. 

  בבעלי חיים בריאים. תגובה חיסונית טובה לחיסון עלולה שלא ובטוח מוצר זה נבדק ונמצא כיעיל

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

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

 אינו ניתן על פי ההוראות המצוינות בעלון זה. 

  .השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הווטרינר המטפל בלבד 

 

 :אזהרות לאדם

 .לשימוש וטרינרי בלבד 

 .הרחק מהישג ידם של ילדים 

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

 או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.  אין לאכול, לשתות 

  .יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב 

  במקרה של הזרקה עצמית או חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש לפנות מיידית לייעוץ רפואי

 ולהציג את תווית התרכיב. 
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