לשימוש וטרינרי בלבד
תרכיב לשימוש בבקר בלבד

תרחיפ להזרקה
תכולה:
בקבוק  50מ"ל
הרכב :חומר פעיל:
כל מ"ל תרכיב מכיל תאי חיידקימ מומתימ בריכוז:
אדג'ובנט:

בוביווק ® S

BOVIVAC® S

Salmonella dublin srain S342/70 1x10⁹ cells
Salmonella typhimurium strain S341/70 1x10⁹ cells
Aluminium hydroxide gel 200 mg

התוויות:
השראת הגנה חי ונית פעילה בבקר על מנת לייצר נוגדנימ ל Salmonella dublin -ו Salmonella typhimurium -בדמ ובקולו טרומ ,להפחתת נגיעות בעדר בזמנ התפרצות,
וכנ הפחתת זיהומ ביבתי של  .Salmonella typhimuriumלא קיימ מידע פיציפי על משכ או רמת ההגנה הנובעת מנוגדנימ בקולו טרומ .ניתנ לצפות לרמת חי ונ משמעותית
רק שבועיימ לאחר מתנ המנה השניה של החי ונ.
מינונ:
 5מ"ל עבור בקר בוגר.
 2מ"ל עבור עגלימ עד גיל  6חודשימ.
דרכ המתנ:
זריקה תת עורית ,רצוי באזור עור רפוי בצדי הצוואר ,באופנ א -פטי .מומלצ להשתמש בציוד אוטומטי לחי ונ .כמו כנ ,ניתנ לבצע את החי ונ ע"י שימוש במחט ובמזרק
טריליימ ובתנאי שבכל פעמ משתמשימ במחט טרילית חדשה .יש לנקב את מכ ה הגומי של הבקבוק בכדי למנוע את זיהומ תכולת הבקבוק.
מתנ החי ונ הראשוני:
כאשר אושר אבחונ מחלת ה למונלה מהגורמימ:
 Salmonella dublinו/או  ,Salmonella typhimuriumעל כל בקר בוגר בעדר ,אשר ב יכונ לחלות ,לקבל שתי זריקות של התרכיב בנפח של  5מ"ל בהפרש של  21יומ .זאת
כולל פרות חולבות ,פרות יבשות ,פרות ריקות ,מבכירות ושוורימ )להוציא בקר עמ ימני למונלוזי גלויימ(.
פרות הרות
החי ונ הראשוני יינתנ ללא קשר למצב הרבייתי .כל פרה הרה אשר לא המליטה תוכ  8שבועות לאחר קבלת זריקת החי ונ השניה ,צריכה לקבל מנה נו פת של  5מ"ל3-4 ,
שבועות לפני ההמלטה.
עגלימ בריאימ
מגיל  3שבועות ועד  6חודשימ יכולימ לקבל את מנת החי ונ הראשוני במינונ של  2מ"ל וחי ונ שני בהפרש של  14-21יומ.
תוכנית חי ונימ חוזרת:
כל בקר בעדר שקיבל את החי ונ הראשוני צריכ לקבל חי ונ במינונ  5מ"ל לפחות שבועיימ לפני החשיפה לגורמ מדבק או במרווחימ אשר אינמ עולימ על 12
חודשימ בינ החי ונימ ,כחלק מתוכנית מניעה כוללת של העדר ,לגבי פרות הרות .בכל הריונ נו פ ,בכדי לשמור על רמה מ פקת של ח ינות ובכדי לצמצמ נגיעות
ב Salmonella dublin -ו Salmonella typhimurium -בשטח ,מומלצ לתת חי ונ במינונ של  5מ"ל  3-4שבועות לפני ההמלטה .היעילות של החי ונ אומתה בשטח בשימוש
בתוכנית המומלצת .אינ מידע פיציפי זמינ לגבי היעילות של מתנ זריקה בודדת.
תופעות לוואי:
באתר ההזרקה עלולה להתפתח נפיחות .איזור זה עשוי להיות חמימ לעומת העור שמ ביב עד חמישה ימימ לאחר קבלת החי ונ .ההגעה לגודל נפיחות מק ימלי תתרחש
תוכ  1-6ימימ .הנפיחות צפויה להעלמ לחלוטינ או לרדת לגודל ח ר חשיבות קלינית תוכ  2-3שבועות לאחר החי ונ .בנו פ הנפיחות עלולה לכאוב בעת מגע במשכ 1-2
ימימ לאחר החי ונ ללא צורכ בהתערבות וטרינרית .תגובה של רגישות יתר עלולה להתרחש מידי פעמ.
מינונ יתר:
מינונ יתר בשוגג אינו ביר לגרימת תגובה שונה ממה שמפורט ב עיפ תופעות לוואי ,למרות שהנפיחות עלולה להיות גדולה יותר ולהופיע לזמנ ארוכ יותר .ירידה קלה בהעלאת
משקל גופ נצפתה בכמה עגלימ אשר קיבלו מנת יתר .לא נצפו תופעות לוואי נו פות ,מקומיות או י טמיות ,במחקרימ שנערכו במינונ יתר על פרות הרות ועגלימ.
שימוש במהלכ תקופת הריונ והנקה:
כאשר מח נימ פרה הרה או מניקה ,יש להמנע מגרימת טר  ,במיוחד בזמנ הריונ .ההשפעה של מתנ החי ונ בעת דרישה/הזרעה לא נבדקה .מידע מצומצמ מבדיקות
מעבדה ושטח מצביע על ככ שאינ תופעות לוואי בעת מתנ התרכיב בזמנ הריונ.
התוויות נגד :אינ.
אזהרות:
כל בקר המראה ימנימ גלויימ של למונלוזי בזמנ קבלת תוכנית החי ונימ ,זקוק לקבל טיפול תומכ ולהשלימ את תוכנית החי ונימ במלואה לאחר החלמתו .יש להפריד
בינ בקר שקיבל חי ונ לבינ אלו שלא קיבלו חי ונ לקבוצות נפרדות ללא מגע בינהנ .יש לנקוט בצעדימ להגברת ההיגיינה בכדי למנוע מעבר זיהומ בינ הקבוצות .יש לח נ את
כל הבקר בעדר .ההשפעה של נוגדנימ אימהיימ על החי וניות בעגלימ לא נבדקה ,אכ יתכנ כי רמה גבוהה של נוגדנימ אימהיימ מפריעה לתהליכ החי ונ הפעיל .יתכנ כי מ פר
קטנ של בקר לא יגיב לחי ונ כתוצאה מכשל אימונולוגי או כל יבה אחרת ולכנ ,בעת התפרצות ,חשוב להימנע ממתנ חי ונ לבקר עמ ימנימ גלויימ של למונלוזי או מחלה
פעילה או בקר ה ובל מתזונה לקויה .יש לבודד בקר זה ולח נו לאחר ההחלמה.
אזהרות לאדמ:
.1לשימוש וטרינרי בלבד.
 .2הרחק מהישג ידמ של ילדימ.
 .3המנע מהזרקה עצמית ,בליעה ,שאיפה ומגע של התרכיב עמ העור או העיניימ.
 .4אינ לאכול ,לשתות או לעשנ בזמנ השימוש בתרכיב.
 .5יש לשטופ ידיימ לאחר שימוש בתרכיב.
 .6במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדמ לתרכיב ,יש להיוועצ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.
זמנ המתנה 0 :ימימ לחלב ובשר.
תגובות בינ תרופתיות:
אינ לערבב את התרכיב עמ תרכיב אחר או מוצרימ אימונולוגיימ .אינ מידע זמינ לגבי הבטיחות והיעילות של מתנ של תרכיב זה במקביל עמ כל מוצר אחר .על כנ מומלצ שלא
יינתנ אפ תרכיב אחר במשכ  14יומ לפני ואחרי מתנ .BOVIVAC S
הוראות אח נה:
יש להגנ מפני אור ולאח נ בטמפרטורה של  .2-8°Cאינ להקפיא .אינ להשתמש בתרכיב לאחר תאריכ התפוגה המופיע על הבקבוק .יש לשמור על התרכיב באריזתו המקורית.
חיי מדפ לאחר הפתיחה :יש להשתמש בתרכיב תוכ  10שעות ממועד פתיחת הבקבוק.
האריזה:
בקבוק פוליאתילנ רב מנתי המכיל  50מ"ל.
צעדימ מיוחדימ להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פ ולת חומרימ שמקורמ בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:
מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומר פ ולת שמקורו ממוצר רפואי וטרינרי יש להשליכ בהתאמ לדרישות הרגולטוריות.
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