
 לשימוש וטרינרי בלבד

 לשימוש בבעלי חיים בלבד

 
  COLICLOSפורסיליס 

COLICLOS ®PORCILIS 
   ת לחזיריםתוך שריריהזרקה לתרחיף 

 .מנות) 125או  50, 25, 10מ"ל ( 250או  100, 50, 20 יםזכוכית המכילאו  PETבקבוק תכולה: 
 

 :הרכב
 מ"ל: 2בכל מנה של 

  : חומרים פעילים
Escherichia coli components:      
- F4ab fimbrial adhesin ≥  9.3 log2 Ab titre¹ 
- F4ac fimbrial adhesin ≥   6.5 log2 Ab titre¹ 
- F5 fimbrial adhesin ≥  7.5 log2 Ab titre¹ 
- F6 fimbrial adhesin ≥  7.4 log2 Ab titre¹ 
- LT toxoid ≥   10.5 log2 Ab titre¹ 
Clostridium perfringens component:     
- Type C antigen ≥  20 IU  

 לעכברים.ממוצע טיטר נוגדנים אשר נמדד לאחר מתן התרכיב 1

 dl-α-tocopheryl acetate - 150mg  :אג'ובנט
 

 :התוויות 
וסימנים קליניים ת תמותה תפעיל של חזירות בוגרות ומבכירות, להפחחיסון השראת הגנה חיסונית פסיבית בחזרזירים על ידי 

 ,adhesins :(F4ab(K88ab)אשר מבטאים את האדהזינים ( E. coli זני על ידי מיםהנגר, םהבמהלך הימים הראשונים לחיי
F4ac(K88ac), F5(K99), F6(987P) ר טוקסואיד וו/או יצLT  על ידי Type C Clostridium perfringens.   השפעה נצפתה

 בתנאי שדה.  type A C.perfringens מועילה נגד זיהום הנגרם על ידי
 

 :מין מטרה
 ).חזירות בוגרות ומבכירותחזירים (

 
 .אין :התוויות נגד

 
 תופעות לוואי
 באזור ההזרקה.נפיחות זמנית עלולה להופיע ו חום הגוףעלולה להופיע עליה חולפת בלאחר החיסון 

 
 עלון, יש ליידע את הווטרינר המטפל.על גבי ה מאלו שצוינואו חמורות אם נצפו תופעות לוואי אחרות 

 
 

 : מינון ותוכנית מתן חיסונים מומלצת
 .)sows and gilts( בוגרות ומבכירות חזירותל ,, מאחורי האוזןשרירית באזור הצוואר-תוך מ"ל), 2ת מנה אחת (הזרק

זמן ההמלטה שבועות לפני  8עד  6 יסון ראשוני חסן בחיש ל בתרכיב,חוסנו  טרםאשר בוגרות ומבכירות חיסון בסיסי: לחזירות 
 . שבועות לאחר מכן booster (4דחף ( המשוער, ולתת מנת

 שבועות לפני תאריך ההמלטה הצפוי. 4עד  2 : חיסון חוזר יחיד יבוצעחיסון דחף
 
 

  :אופן השימוש



 .(15-25°C) אפשר לתרכיב להגיע לטמפרטורת חדריש ללפני שימוש 
 .ים במהלך השימושובמרווח נער היטב לפני השימוש

 .ינקי וסטריל בציוד חיסוןיש להשתמש 
 לבקבוק התרכיב המנע מהכנסת גורם מזהם

 
 אפס ימים.  :המתנה ןזמ

 
 :לבעלי חיים אזהרות

 יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.
 

  :שימוש במהלך הריון והנקה
 ניתן לשימוש במהלך הריון.

 
 : מנת יתר

 בסעיף 'תופעות לוואי'. שצוינו מיוחדות מלבד אלולוואי תופעות  אין
 

 אזהרות לאדם:
 לשימוש וטרינרי בלבד. •
 של ילדים. וראייתם הרחק מהישג ידם •
 המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים. •
 אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.  •
 וש בתרכיב. שימהלאחר היטב  ידייםרחוץ יש ל •
תווית או עלון את  רופאליעוץ רפואי והראה ל מיד פנהאו חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב  במקרה של הזרקה עצמית •

 .התרכיב
 במידה והתרכיב נשפך על העור, יש לשטוף עם מים וסבון.  •
 במקרה של בליעה, יש לשתות מים. יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב. •
 

 ן תרופתיות:תגובות בי
זה תרכיב זה בשימוש עם תכשירים וטרינריים אחרים. החלטה לגבי השימוש בתרכיב  אין מידע לגבי הבטיחות והיעילות של

 לפני או אחרי תכשיר וטרינרי אחר צריכה להיעשות לכל מקרה בנפרד.
 

 חוסר התאמה:
 אחר.רפואי אין לערבב עם מוצר ווטרינרי 

 
 

 : תנאי אחסון
 . 2°C-8°Cהתרכיב בטמפ'  יש לאחסן את

  אין להקפיא.
 יש להגן מפני האור.

 שעות ממועד פתיחת האריזה. 10יש להשתמש בתרכיב תוך 
 האריזה. גבי על המופיע האחרון לשימושתאריך האין להשתמש לאחר 

 
 אריזה:

  גומי ים סגורים בפקק מ"ל. הבקבוק 250, 100, 50, 20של  בנפח) Type Iזכוכית (או  PETאריזת קרטון המכילה בקבוק 
 מכסה אלומיניום.וחתומים עם 

 .לא כל גדלי האריזות משווקים
 

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי, או פסולת שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי 
ואי וטרינרי יש להשליך בהתאם מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומר פסולת שמקורו ממוצר רפ וטרינרי :

 לדרישות הרגולטוריות.
 

 :ףנוס מידע
 .מומת חיידקים תרכיב ואטית:קבוצת פרמקותרפ

ATC vet code: QI09AB08 
 



 יצרן: 
 , הולנד.AN 5831, בוקסמר 35אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands. 
 

 : ומשווק יבואן
 . 6085001, שוהם ישראל, 960, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד 23וטמרקט בע"מ, דרך החורש 

 03-9393000טל': 
 

 הווטרינריים השירותים י"ע ואושר נבדק זה עלון
 12.2018  :בתאריך
 הווטרינריים התרכיבים בפנקס התרכיב רישום מספר
 4-253-07-15 :הינו


