לשימוש וטרינרי בלבד
שמרו הרחק מהישג ידמ של ילדימ
לשימוש בבעלי חיימ בלבד
®

פורילי פורקולי דילובק פורטה
Porcilis® Porcoli Diluvac Forte

תרכיב חיידקי ) E. coliאי .קולי( מומת ,למתנ תוכ שרירי לחזירות
הרכב:
בכל מנה של  2מ"ל:
חומרימ פעילימ:

1ממוצע טיטר נוגדנימ אשר נמדד לאחר מתנ התרכיב לעכברימ ביח  1/20ממנת החזירות.
אג'ובנט:

F4ab (K88ab) ﬁmbrial adhesin ≥ 9.0 log2Ab titre1
F4ac (K88ac) ﬁmbrial adhesin ≥ 5.4 log2Ab titre1
F5 (K99) ﬁmbrial adhesin ≥ 6.8 log2Ab titre1
F6 (987P) ﬁmbrial adhesin ≥ 7.1 log2Ab titre1
LT toxoid ≥ 6.8 log2Ab titre1
dl-α-tocopheryl acetate - 150 mg

התוויות:
השראת הגנה חיונית פיבית בחזרזירימ על ידי התחנות פעילה של חזירות בוגרות ומבכירות ,על מנת להפחית בתמותה ובימנימ קליניימ כגונ שלשול בשל
אנטרוטוקיקוזי נאונטלי ) ,(neonatal enterotoxicosisבמהלכ הימימ הראשונימ לחיימ ,הנגרמ על ידי זני  E. coliאלו אשר מבטאימ את האדהזינימ ):(adhesins
)F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99), F6 (987P

התוויות נגד :אינ.
מינונ ותוכנית מתנ חיונימ מומלצת:
מינונ:
לחזירות בוגרות ומבכירות ) 2 :(sows and giltsמ“ל .הזרקה תוכ-שרירית באזור הצוואר ,מאחורי האוזנ.
חיונ ביי:
לחזירות אשר טרמ חונו בתרכיב ,יש להזריק מנת תרכיב החל מ 8-ועד  6שבועות לפני זמנ ההמלטה המשוער ,ולתת מנת דחפ ) 4 (boosterשבועות לאחר מכנ.
חזרתיות:
חיונ חוזר יחיד יבוצע במהלכ המחצית השנייה של ההריונות הבאימ ,כאשר ההעדפה היא לתת מנת תרכיב החל מ  4ועד  2שבועות לפני תאריכ ההמלטה הצפוי.
תופעות לוואי:
עלייה ממוצעת וחולפת של  1ºCעד  3ºCבטמפ' הגופ עלולה להתרחש ב 24-שעות הראשונות שלאחר מתנ התרכיב ,הפחתה בצריכת המזונ וירידה בפעילות
עלולות לקרות בכ 10%-מהחיות ביומ החיונ ,המצב צפוי לחזור לנורמלי לאחר  1-3ימימ .ב 5%-מהחיות נצפו נפיחות ואודמ זמניימ במקומ ההזרקה ,אשר יחלפו
לעתימ תוכ  14יומ .במידה והבחנת בתופעות לוואי נופות ,דווח לרופא הווטרינר המטפל.
אזהרות והמלצות לשימוש נכונ:
יש לחנ בעלי חיימ בריאימ בלבד .לפני השימוש יש לאפשר לתמיה להגיע לטמפ' החדר ) (15-25ºCולנער היטב .יש להשתמש במזרקימ ומחטימ טריליימ.
יש להימנע מזיהומ בקבוק התרכיב.
שימוש במהלכ הריונ והנקה :ניתנ לשימוש במהלכ הריונ.
מנת יתר :ללא תופעות מיוחדות מלבד אלו שצוינו בעיפ 'תופעות לוואי'.
זמני המתנה :אפ ימימ.
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.
תגובות בינ תרופתיות:
אינ מידע לגבי בטיחות ויעילות בזמנ שימוש בו-זמני של תרכיב זה עמ מוצרימ אחרימ .אינ לערבב עמ מוצרימ אחרימ.
הוראות אחנה :יש לאחנ את התרכיב בטמפ'  .2°C-8°Cאינ להקפיא.
אריזה :אריזת קרטונ המכילה בקבוק זכוכית בנפח  50mlעמ פקק גומי  +מכה אלומיניומ.
חיי מדפ:
 36חודשימ .לאחר פתיחת הבקבוק ,יש להשתמש בתרכיב תוכ  3שעות.
צעדימ מיוחדימ להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי ,או פולת שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי :מוצר רפואי וטרינרי
שלא נעשה בו שימוש או חומר פולת שמקורו ממוצר רפואי וטרינרי יש להשליכ בהתאמ לדרישות הרגולטוריות.
יצרנ :אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ ,רח' וימ דה קורבר  ,35בוקמר  ,AN 5831הולנד.
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.
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