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 לשימוש וטרינרי בלבד 
   לשימוש בתרנגולות בלבד

 2די-®קוקסיוואק
D2-®Coccivac 

 
 . coccidia)של קוקסידיה )  (oocysts)ות חי ות יסטוצאאתרכיב  

 מתן בריסוס או במזון. תרחיף ל
 :  הרכב 

אאוציסטות   כמות רכיבים פעילים 

 למנה  מינימלית 

Eimeria acervulina 600 

Eimeria maxima   200 

Eimeria necatrix   400 

Eimeria brunetti   200 

Eimeria mivati   400 

Eimeria tenella 200 

  - מ"ל ל  0.002מנות ועד  1,000  -מ"ל ל   0.004מיקרוגרם/מ"ל ג'נטמיצין שהוסף עד   185עם  PBSחומר משמר: 
 מנות.  5,000

 
 : ההתווי 

 דיוזיס. קוקסי ימים במזון לסיוע במניעת   4בריסוס או בגיל חיסון תרנגולות בריאות בגיל יום אחד  ל

 
 נגד:  ת התוויתופעות לוואי ו 

 .קוקסידיוסטטים  במזון המכילבמקביל להזנה המוצר לא מומלץ לשימוש 
 

 מין מטרה: 
   . תרנגולות

 
 : מינון אופן ודרך מתן, הוראות הכנה ושימוש נכון בתרכיב

 

 מתן בתא ריסוס: 
  מנות של תרכיב  1000מ"ל של מים מזוקקים לכל  210 ביחס של  ערבב את התרכיב עם מים מזוקקים, ליש  

  תא ריסוס )ניתן להוסיף באמצעות תרכיב התמיסת מ"ל של  21אפרוחים צריכים לקבל   100כל  .ליצירת תמיסה 
     צבע בתור סמן(.

 
 :  מתן בריסוס לעיניים

ליצירת תמיסה. יש לתת את  מנות של תרכיב  1,000  -מ"ל מים מזוקקים ל  26את התרכיב ביחס של  יש לערבב 
 מ"ל.  0.03תמיסת התרכיב באמצעות ריסוס לעיניים באופן פרטני. כל תרנגולת מקבלת מנה של 

 
 :  מתן בריסוס למזון

  התרכיב את  לרסס  יש. תרכיב של   מנות 1,000  -ל  מוכלרים  לא מים  של "ל  מ 400 של  ביחס  התרכיב  את  לערבב יש  
 "ל. מ 0.4 של  מנה מקבלת  תרנגולת  כל . המזון של השטח  פני על  המהול

 
 זמן המתנה: 

 . הימים שלפני השחיטה 21 במהלךאין לחסן 
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 אחסון:   הוראות
 הרחק מהישג ידם של ילדים.  
 . אין להקפיא. 2°C - 8°Cשל   רטורהיש לאחסן את התרכיב בטמפ 

 יש להשתמש בכל התכולה של הבקבוקון לאחר הפתיחה. 
 התפוגה אשר מצוין על האריזה. אין להשתמש לאחר תאריך 

 
 אזהרות לבעלי חיים: 

 יש לחסן עופות בריאים בלבד. 
 לעופות חייבת להיות גישה ללשלשת שלהן מכיוון שהדבקה חוזרת נחוצה כדי לעורר חסינות. 

והטיפול  היכולת של תרכיב זה להניב תוצאות משביעות רצון תלויה בגורמים רבים כולל, אך לא רק, תנאי האחסון 
רטני ומידת החשיפה  על ידי המשתמש, אופן מתן התרכיב, המצב הבריאותי ומידת התגובה של חיות באופן פ 

לגבי המלצות נוספות  יש להתייעץ עם רופא למחלות עופות  .  יש להקפיד על מילוי הוראות השימוש  בשטח. לכן, 
 המבוססות על תנאים באזורך בכל זמן נתון. 

 
 :אזהרות לאדם 

 .בבע"ח בלבד בהתאם להוראותלשימוש  
 .המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים 

 .על המשתמש ללבוש מסכה ומשקפי הגנה כאשר הוא מבצע ריסוס על המזון או במדגרה
  ב. לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכי אין לאכול,  

  ב. וץ ידיים היטב לאחר השימוש בתרכייש לרח 
 במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב. 

 
 שימוש במהלך הטלה: 

 . בוססה במהלך הטלה לא  בטיחות התרכיב 
 

 בלבד.  חיים  בבעלי  לשימוש
 

 תרופתיות: -תגובות בין אי התאמות ו
 אין לערבב עם תכשירים אחרים.  

 .קוקסידיוסטטים במקביל להזנה במזון המכילהמוצר לא מומלץ לשימוש 
 

 אריזה: הסוג ותכולת  
 מ"ל(.  10מנות )  5,000מ"ל( או  4מנות ) 1,000בקבוקוני זכוכית עם פקק גומי, המכילים  10אריזה עם 

 
שמקורה   חומרים  פסולת או וטרינרי רפואי  תכשיר של משומשות  לא אריזות  של להשלכה  מיוחדים צעדים

 : וטרינרי רפואי בתכשיר  בשימוש 
 שמקורם  פסולת חומרי  או שימוש בו  נעשה שלא וטרינרי  רפואי  מוצר יש להשמיד תכולה שלא נעשה בה שימוש. 

 . הרגולטוריות  לדרישות בהתאםך להשלי  יש  ,רפואי וטרינרי ממוצר
 

 . ארה"ב 68103אומהה, אנ. אי  : אינטרווט בע"משם היצרן וכתובתו 
 

 . 09-9533375. טל: 45240אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון :  וכתובתו בעל הרישוםשם 

 הווטרינריים השירותים י"ע ואושר נבדק זה עלון
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