לשימוש ווטרינרי בלבד
לשימוש בחזירים בלבד

פורסיליס® פי סי וי

Porcilis PCV
תחליב להזרקה בחזירים

תכולה :קופסת קרטון המכילה  1או  10בקבוקונים של  200 ,100 ,50 ,20או  500מ"ל ) 100 ,50 ,25 ,10או 250
מנות(.
הרכב :כל מנה של  2מ"ל מכילה:
Porcine circovirus type 2 (PCV2) ORF2 subunit antigen: at least 4.5 log2ELISA units
)כפי שנקבע בבדיקת פוטנטיות  in-vivoבתרנגולות(.
אדג'ובנט:
25 mg dl-α-tocopheryl acetate
346 mg light liquid paraffin
תחליב להזרקה בעל צבע לבן בוהק ,עם משקעים חומים הניתן להרחפה חוזרת.
התוויה:
לחיסון פעיל של חזירים על מנת להוריד עומס נגיפי בדם וברקמה לימפואידית ולהורדת תמותה ואיבוד משקל
הקשורים עם זיהום  PCV2בתקופת ההשמנה.
תחילת החסינות 2 :שבועות
 22שבועות
משך החסינות:
התווית נגד :אין.
תופעות לוואי:
תופעות לוואי חולפות מקומיות יתכנו לאחר הזרקה בעיקר בצורה של נפיחות )בקוטר של עד  10ס"מ( קשה ,חמה
ולפעמים כואבת .תופעות אלו חולפות בעצמן באופן ספונטני תוך  14-21יום ללא השלכות קשות על מצב הבריאות
הכללי של החיה.
רגישות יתר עלולה להתרחש לאחר החיסון ,אשר גורמת לסימפטומים נוירולוגים קלים כמו רעידות ו\או עירור.
תופעות אלו חולפות תוך מספר דקות ללא צורך בטיפול.
עליה חולפת בטמפרטורת הגוף של  ,1°Cעלולה להתרחש עד יומיים לאחר החיסון .תתכן עלייה בטמפרטורה
הרקטלית שלעד  2.5°Cהנמשכת  24שעות.
חזירונים מסוימים עלולים להראות סימני דיכאון וצריכת מזון מופחתת עד  5ימים מהחיסון.
החיסון עלול לגרום לפגיעה חולפת בקצב הגדילה בתקופה המידית לאחר מתן התרכיב.
במקרים נדירים מאוד עלולות להתרחש תגובות מסוג אנפילקטי ,העלולות להוות מסכנת חיים .במקרה של תגובות
כאלה ,ייתכן שיהיה צורך בטיפול.
אם אתה מבחין בתופעות לוואי קשות או תופעת לוואי נוספות שלא הוזכרו בעלון זה ,אנא פנה לווטרינר המטפל.
מין מטרה :חזירים.
מינון ודרך מתן:
מנה אחת ) 2מ"ל( ,דרך הזרקה תוך-שרירית ) (I.Mבצוואר באזור שמאחורי האוזן ,לפי הלוח זמנים הבא:

במקרה של רמות נמוכות עד בינוניות של נוגדנים אימהיים) (MDAכנגד  PCV2מומלצת מנה יחידה של חיסון )2
מ"ל( לחזירים מגיל  3שבועות ולמעלה.
כאשר צפויה הימצאות רמות גבהות של נוגדנים אימהיים) (MDAכנגד  ,PCV2לוח זמנים הכולל שני חיסונים
מומלץ :חיסון ראשון ) 2מ"ל( ניתן מגיל  3-5ימים ,וחיסון שני ניתן ) 2מ"ל(  2-3שבועות לאחר הזריקה
הראשונה.
רמות גבוהות של  MDAצפויים כאשר חזירות) (sow/giltsמחוסנות כנגד נגיף  PCV2או כאשר חזירות)(sow/gilts
נחשפו לרמות גבוהות של נגיף  .PCV2במקרים אלו מומלץ לבצע בדיקה סרוֹלוֹגית עבור  ,PCV2על ידי שימוש
בדיאגנוסטיקה מתאימה ,בכדי לבחור את לוח הזמנים המתאים לחיסון .במקרה של ספק ,חסן לפי לוח הזמנים
של שני החיסונים.
המלצות למתן נכון:
• לפני שימוש בתרכיב אפשר לו להגיע לטמפרטורת חדר ) (15-25 °Cונער היטב לפני השימוש.
• המנע מדקירה מרובה של הבקבוקון.
• השתמש במזרקים ומחטים מחוטאים.
• המנע מהכנסת גורם מזהם.
• המנע משימוש בציוד חיסון עם חלקים מגומי.
זמן המתנה :אפס ) (0ימים.
הוראות אחסון:
יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.
יש לשמור בקירור ).(2 °C – 8 ° C
אסור להקפיא .יש להגן מפני אור.
חיי מדף לאחר פתיחה ראשונית של הבקבוקון 8 :שעות.
אין להשתמש במוצר ווטרינרי זה לאחר תאריך תפוגה ) (EXPאשר רשום על גבי אריזת הקרטון והבקבוקון.
אזהרות מיוחדות לישמוש בחיות:
יש לחסן חיות בריאות בלבד.
שימוש במהלך הריון והנקה:
אסור לשימוש בזמן היריון והנקה.
תגובות בין-תרופתיות וצורות שונות של תגובות:
אין מידע זמין על הבטיחות והיעילות של תרכיב זה בשימוש עם כל מוצר ווטרינרי רפואי אחר .החלטה באם
להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי מוצר ווטרינרי אחר צריך להיקבע על בסיס כל מקרה לגופו.
מינון יתר )סימפטומים ,מקרי חירום ,תרופות נגד(:
לאחר הזרקה של מינון כפול של התרכיב לא נצפו תופעות לוואי למעט אלו שתוארו תחת "תופעות לוואי".
אזהרות פרמצבטיות:
אין לערבב עם כל מוצר ווטרינרי רפואי אחר.
אזהרות מיוחדות לאדם:
 .1לשימוש וטרינרי בלבד.
 .2הרחק מהישג ידם של ילדים.
 .3המנע מהזרקה עצמית.מוצר ווטרינרי רפואי זה מכיל שמן מינרלי .הזרקה\הזרקה עצמית מקרית עלולה
לגרום לכאב רב ונפיחות ,במיוחד אם הוזרק למפרק או אצבע ,ובמקרים נדירים עלולה לגרום לאיבוד של
האצבע אם טיפול רפואי דחוף לא ניתן .אם הוזרקת עם מוצר זה ,פנה לטיפול רפואי דחוף גם אם כמות

קטנה הוזרקה וקח את עלון המוצר אתך .אם הכאב ממשיך יותר מ 12-שעות לאחר בדיקה רפואית ,פנה
לטיפול רפואי בשנית.
הוראות לזריקת מוצר לא משומש או חומרי פסולת:
שאל את הווטרינר המטפל איך להפטר מתרופה שאין בה יותר צורך .פעולות אלו אמורות צריכות לעזור להגן על
הסביבה.
תאריך אישור עלון מוצר:
מידע נוסף:
קופסת קרטון המכילה  1או  10בקבוקונים של  200 ,100 ,50 ,20או  500מ"ל ) 100 ,50 ,25 ,10או  250מנות( .לא
כל גדלי האריזות משווקים.
יצרן :אינטרווט אינטרנשיונל בי .וי ,.וים דה קורברסטראט  5831 ,35אי אן בוקסמיר הולנד.
יבואן ומשווק :ווטמרקט שיווק בע"מ ,דרך החורש  ,23פארק תעשיות חמ"ן ,ת.ד  ,960שוהם ישראל.6085001 ,
טל'03-9393000 :

