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L/PLUS 5 ®VANGUARD 

 תרכיב משושה לכלבים

 מ"ל( 1 –להמסה ב  –אחת  תרכיבבקבוקונים )כל בקבוקון מכיל מנת  25

 לשימוש כמדלל –מ"ל תמיסת בקטרין  1של  בקבוקונים 25

 יםמוחלש יםחי נגיפים  - וירוס-אינפלואנזה, פרוו-ארהפ, 2סוג מאדנו וירוס  כלבלבת,

 בקטרין – ג'יהרומהורטקאי, לפטוספירה קניקולה

 לשימוש וטרינרי בלבד.

 .לשימוש בכלבים בלבד

כסיוע  יותרושבועות  6מיועד לחיסון כלבים בריאים מגיל  PLUS 5/L ®VANGUARDתרכיב 

 CD (canine distemper ,)ICH – infectious canine הנגיף על ידיבמניעת כלבלבת הנגרמת 

hepatitis  הנגיף על ידיהנגרם CAV-1 (canine adenovirus type 1 מחלת נשימה הנגרמת ,)

 אינפלואנזה הנגרמת על ידי-רהאפCAV-2 (canine adenovirus type 2 , ) הנגיף  על ידי

(, CPV) נגיף הפרוו, אנטריטיס הנגרם על ידי CPI (canine parainfluenza)הנגיף 

 .L. icterohaemorrhagiae - ו Leptospira canicola  הזנים הנגרם על ידי ולפטוספירוזיס

PLUS 5/L ®VANGUARD  גיפינהמכיל זנים מוחלשים של CD ,CAV2 ,CPI  ו– CPV .

מגיע ו  L.icterohaemorrhagiae -ו L.canicolaשל מומתות תרביות מכיל בקטרין מרכיב ה

 כמדלל. 

 :הוראות שימוש

 .שבועות ומעלה 6בני בריאים מומלץ לחסן כלבים  הוראות שימוש כלליות: .1

אל בקבוקון התרכיב ( I-Leptoferm C®הבקטרין הנוזלי )ספטי את -באופן א העבר

מ"ל של התרכיב, תת  1. נער היטב והזרק (VANGUARD PLUS 5) המיובש בהקפאה

 עורית או תוך שרירית.
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, תרכיבמנות  3שבועות ומעלה צריכים לקבל  6בגיל  כלבים בריאים: חיסון ראשוני .2

 . מנה למנהבין  שבועות 3בהפרש של 

 אחת( מדי שנה.  תרכיב: מומלץ לחזור על החיסון )מנת  חיסון חוזר .3

  :אחסנה

. חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות יותר ו/או Co7-2 בטמפ' שלאת התרכיב יש לאחסן 

 לפגוע ביעילות התרכיב.  הלקרינת שמש ישירה, עלול

 :אזהרות

 .התרכיב אין להקפיא את .1

 השתמש בכל תוכן התרכיב מייד לאחר הפתיחה. .2

 יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליות בלבד להזרקת התרכיב.  .3

אין לחטא מזרקים או מחטים באמצעות חומרים כימיים, שכן שאריות של חומרי חיטוי  .4

 עלולות לפגוע ביעילות התרכיב.

 מכיל ג'נטמיצין כחומר משמר. .5

 .כלבות בהריון אין לחסן .6

מומלץ טיפול חד פעמי באפינפרין, ולאחר מכן המשך  תגובה אנאפילקטית במקרה של .7

 טיפול תומך כנדרש.

זה נבדק והוכח כיעיל בבעלי חיים בריאים. תגובה חיסונית טובה עלולה שלא תרכיב  .8

להתקיים בבעלי חיים הנושאים מחלה זיהומית כלשהי, המצויים בתת תזונה, נושאים 

ב הובלה או תנאי סביבה שונים, בעלי ליקוי חיסוני כלשהו טפילים, מצויים במצבי עקה עק

 או באם התרכיב ניתן שלא על פי ההוראות המצוינות בעלון זה. 

במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח  .9

 לחברת זואטיס ישראל.

 :אזהרות לאדם

 לשימוש וטרינרי בלבד. .1
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 ם.הרחק מהישג ידם של ילדי .2

 התרכיב עם העור או העיניים. של המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע  .3

 אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.  .4

 יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.  .5

ולהציג את תווית  , יש להיוועץ ברופאלתרכיבבמקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם  .6

 התרכיב.

 Zoetis Inc. Kalamazoo, MI 49007, USA יצרן: .7

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

 הווטרינריים השירותים י"ע ואושר נבדק זה עלון

 10.2019  :בתאריך
 הווטרינריים התרכיבים בפנקס התרכיב רישום מספר

 6-171-16-12 :הינו

 

 

 


