לשימוש וטרינרי בלבד
תרכיב לשימוש בבקר בלבד

BOVILISTM BVD
בוביליסBVD TM
תרחיף להזרקה לבקר
תכולה  :קופסת קרטון המכילה  1בקבוקון מזכוכית או מפלסטיק של  ,100 ,50 ,20 ,10 ,2או 250
מ"ל ) ,50 ,25 ,10 ,5 ,1או  125מנות(.
הרכב:
מנה של  2מ"ל מכילה:
חומרים פעילים:
אנטיגן מומת של  BVDVציטופטוגני ), (cytopathogenic bovine viral diarrheaמסוג  1זן ,C-86
המכיל  50יחידות אלייזה ) (EU=Elisa unitsהמשרה לפחות  *4.6 log₂יחידות .VN
*ממוצע הכייל לנטרול נגיף הושג במבחן potency
אדג'ובנט:
חומר משמר:

6-9 mg

Aluminium 3+ (as Al-phosphate and
)Al-hydroxide

3 mg

Methyl parahydroxybenzoate

בנוסף עשויים להמצא עקבות של אנטיביוטיקות וסרום עגל כשאריות מהפקת האנטיגן.
התוויות:
תרכיב מומת להשראת חיסון פעיל של פרות ועגלות החל מגיל  8חודשים ואילך להגנת העובר מפני
זיהום של נגיף  (BVDV) Bovine Viral Diarrhea Virusהעובר דרך השליה.
מין מטרה:
בקר )פרות ועגלות(.
מינון ודרך המתן:
מנה אחת של  2מ"ל להזרקה תוך שרירית.
לפני השימוש ,יש לאפשר לתרכיב להגיע לטמפ' החדר ) .(15°C -25°C
יש לנער היטב לפני השימוש.
יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים.
ניתן לחסן כל עדר החל מגיל  8שבועות ואילך.
ניתן לצפות להגנת עובר אם חיסון ראשוני יינתן עד  4שבועות לפני תחילת הריון .חיות שיחוסנו
מאוחר יותר מ –  4שבועות לפני הריון או במהלך תחילת הריון לא תהיינה מוגנות מפני זיהום העובר.
תוכנית חיסונים:
חיסון פרטני:
חיסון ראשוני :שני חיסונים בהפרש של  4שבועות .מתן חיסון שני לא מאוחר יותר מ –  4שבועות
לפני תחילת הריון.
חיסון חוזר :חיסון אחד  4שבועות לפני תחילת ההריון הבא.
חיסון עדר:

חיסון ראשוני :שני חיסונים בהפרש של  4שבועות .לשימוש בבקר החל מגיל  8חודשים ,יש לחסן את
כל החיות.
חיסון חוזר :יש לחסן את כל החיות ברפת חיסון אחד  6חודשים לאחר החיסון הראשוני עם חיסון
חוזר במרווחים של לא יותר מ –  12חודשים.
תופעות לוואי:
במקרים נדירים מאוד תיתכן נפיחות קלה במקום ההזרקה במשך  14יום ,עליה קלה וחולפת בחום
הגוף ויכולות להופיע תגובות רגישות יתר כולל שוק מסוג אנאפילקטי .במקרה של תגובות מסוג
אנאפילקטי מומלץ לתת טיפול מתאים כגון אנטי-היסטמין ,קורטיקוסטרואיד או אדרנלין.
תדירות תופעות הלוואי מוגדרת על פי המוסכמות הבאות:
מאוד שכיח )יותר מאחד מתוך עשרה בעלי חיים שחוסנו מפגין תופעות לוואי במהלך טיפול אחד(
שכיח )יותר מאחד ופחות מעשרה בעלי חיים שחוסנו בכל  100בעלי חיים(
לא שכיח )יותר מאחד ופחות מעשרה בעלי חיים שחוסנו בכל  1,000בעלי חיים(
נדיר )יותר מאחד ופחות מעשרה בעלי חיים שחוסנו בכל  10,000בעלי חיים(
מאוד נדיר )פחות מבעל חיים אחד מתוך  10,000בעלי חיים שחוסנו ,לרבות דיווחים מבודדים(
אם נצפו תופעות לוואי אחרות מאלו שצוינו על גבי העלון ,יש ליידע את הווטרינר המטפל.
זמן המתנה:
 0ימים.
אזהרות לבעלי חיים:
יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.
שימוש במהלך הריון והנקה:
ניתן לשימוש במהלך הריון
אזהרות לאדם:
• לשימוש ווטרינרי בלבד.
• לא לשימוש באדם .לשימוש בבע"ח בלבד בהתאם להוראות.
• הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
• המנע מהזרקה עצמית ,בליעה ,שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
• אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
• יש לרחוץ ידיים היטב לאחר השימוש בתרכיב.
• במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב או הזרקה עצמית ,יש להיוועץ ברופא ולהציג את
תווית התרכיב.
תגובות בין תרופתיות:
אין מידע זמין על הבטיחות והיעילות של חיסון זה בעת שימוש עם כל מוצר רפואי וטרינרי אחר.
ההחלטה להשתמש בחיסון זה לפני או אחרי כל מוצר רפואי וטרינרי אחר צריכה להיעשות בכל
מקרה ומקרה לגופו.
מינון יתר:
במתן של מינון כפול לא נצפו תגובות נוספות על אלו המתוארות בסעיף תופעות הלוואי.
חוסר התאמה:
אין לערבב עם מוצר רפואי וטרינרי אחר.
הוראות אחסנה :
יש לאחסן הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
יש להגן מפני אור.
יש לאחסן בקירור בטמפרטורה של .2°C-8°C
אין להקפיא.
אין להשתמש לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
חיי מדף לאחר הפתיחה:
יש להשתמש בתוך  10שעות.

אריזה:
קופסת קרטון המכילה  1בקבוקון מזכוכית או מפלסטיק של  ,100 ,50 ,20 ,10 ,2או  250מ"ל ),5 ,1
 ,50 ,25 ,10או  125מנות(.
לא כל גדלי האריזות משווקים.
בקבוקון עשוי זכוכית הידרוליטית מסוג  (Ph. Eur.) Iאו מפלסטיק )( polyethylene-terephthalate
) (PETסגור עם מכסה גומי ניטרילי אטום במכסה אלומיניום.
צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרי
שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:
מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי ,יש להשליך
בהתאם לדרישות הרגולטוריות.
מידע נוסף:
בוביליס  BVDהוא תרכיב מומת של נגיף  BVDציטופטוגני מסוג  1זן  C-86המכיל  50יחידות אלייזה
המשרה לפחות  4.6 log2יחידות  VNלמנה .הנגיף מגודל בתוך תרביות תאים ומומת עם בטה-
פרופיולקטון .לאחר המתה ,האנטיגן מעורבב ונספג באדג'וונט מלחי אלומיניום .התרכיב מכיל מתיל
פרה-הידרוקסידבנזואט כחומר משמר ועקבות אנטיביוטיקה וסרום עגל כשאריות מהפקת האנטיגן.
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