לשימוש וטרינרי בלבד
שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים
לשימוש בבעלי חיים בלבד

פורסיליס COLICLOS
PORCILIS® COLICLOS
תרכיב חיידקי ) E. coliאי .קולי( ו) Clostridium perfringens -קלוסטרידיום פרפרינג'נס( מומתים ,למתן תוך שרירי לחזירים.
הרכב:
בכל מנה של  2מ"ל:
חומרים פעילים :

9.3 log2 Ab titre¹
6.5 log2 Ab titre¹
7.5 log2 Ab titre¹
7.4 log2 Ab titre¹
10.5 log2 Ab titre¹

≥
≥
≥
≥
≥

≥ 20 IU

Escherichia coli components:
- F4ab fimbrial adhesin
- F4ac fimbrial adhesin
- F5 fimbrial adhesin
- F6 fimbrial adhesin
- LT toxoid
Clostridium perfringens component:
- Type C antigen

1ממוצע טיטר נוגדנים אשר נמדד לאחר מתן התרכיב לעכברים.

אג'ובנטdl-α-tocopheryl acetate - 150mg :
התוויות:
השראת הגנה חיסונית פסיבית בחזרזירים על ידי התחסנות פעילה של חזירות בוגרות ומבכירות ,על מנת להפחית תמותה וסימנים קליניים
במהלך הימים הראשונים לחייהם ,הנגרמים על ידי זני  E. coliאשר מבטאים את האדהזינים )F4ab(K88ab), F4ac(K88ac), :(adhesins
) F5(K99), F6(987Pו/או מייצרים טוקסואיד  ,LTשנגרם על ידי  .Clostridium perfringens Type Cבנוסף נצפתה גם השפעה מועילה
נגד זיהום הנגרם על ידי  C.perfringens type Aבתנאי שדה.
התוויות נגד :אין.
מינון ותוכנית מתן חיסונים מומלצת:
מינון  :לחזירות בוגרות ומבכירות ) 2 :(sows and giltsמ"ל.
הזרקה תוך-שרירית באזור הצוואר ,מאחורי האוזן.
חיסון בסיסי :לחזירות אשר טרם חוסנו בתרכיב ,יש להזריק מנת תרכיב החל מ 8ועד  6שבועות לפני זמן ההמלטה המשוער ,ולתת מנת
דחף ) 4 (boosterשבועות לאחר מכן.
בוסטר :חיסון חוזר יחיד יבוצע במהלך המחצית השנייה של הריון הבא ,מ  2ועד  4שבועות לפני תאריך ההמלטה הצפוי.
תופעות לוואי:
לאחר החיסון חום הגוף עלול לעלות מעט.
נפיחות זמנית עלולה להופיע באזור ההזרקה.
במידה והבחנת בתופעות לוואי נוספות ,דווח לרופא הווטרינר המטפל.
אזהרות והמלצות לשימוש נכון:
יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.
לפני השימוש יש לאפשר לתמיסה להגיע לטמפ' החדר ).(15-25°C
יש לנער היטב לפני השימוש ותוך כדי השימוש.
יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים.
יש להימנע מזיהום בקבוק התרכיב.

שימוש במהלך הריון והנקה:
ניתן לשימוש במהלך הריון.
מנת יתר:
ללא תופעות מיוחדות מלבד אלו שצוינו בסעיף 'תופעות לוואי'.
זמני המתנה :אפס ) (0ימים.
אזהרות לאדם:
.1
.2
.3
.4
.5

לשימוש וטרינרי בלבד.
הרחק מהישג ידם של ילדים.
במקרה של הזרקה עצמית .יש להיוועץ עם רופא באופן מיידי ולהציג בפניו את עלון התרכיב.
אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.

תגובות בין תרופתיות:
אין מידע לגבי בטיחות ויעילות בזמן שימוש בו-זמני של תרכיב זה עם מוצרים אחרים.
ההחלטה בשימוש בתרכיב " "Porcilis coliclosלפני או אחרי תכשירים וטרינרים אחרים יעשה על פי שיקול דעת הווטרינר המטפל וכל
מקרה ייבדק לגופו.
אין לערבב עם מוצרים אחרים.

הוראות אחסנה:
יש לאחסן את התרכיב בטמפ' .2°C-8°C
אין להקפיא.
יש להגן מפני האור.
אריזה:
אריזת קרטון המכילה בקבוק זכוכית )הידרוליטי  (Type Iבנפח  20,50,100,250 mlעם פקק גומי  +מכסה אלומיניום.
לא כל הגדלים נמכרים.
חיי מדף:
 24חודשים.
לאחר פתיחת הבקבוק ,יש להשתמש בתרכיב תוך  10שעות.
צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי ,או פסולת שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי :
מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומר פסולת שמקורו ממוצר רפואי וטרינרי יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.
יצרן:
אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ ,רח' וים דה קורבר  ,35בוקסמר  ,5831 ANהולנד.

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.
יבואן:
ווטמרקט שיווק בע"מ ,דרך החורש  ,23פארק תעשיות חמ"ן ,ת.ד  ,960שוהם ישראל.6085001 ,

טל'03-9393000 :

