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واکسن کشته بیماري آگاالکسی

( سوسپانسیون تزریقی جهت گوسفند و بز )

AGALAXIPRA
Inactivated vaccine against contagious agalactia,

 in injectable suspension



موارد مصرف

ایجاد ایمنی فعال در گوسفند و بز جهت پیشگیري از مرگ و میر و نشانه هاي بالینی ناشی از آگاالکسی واگیردار

شرکت سازنده: هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: سرور فجر

شرکت توزیع کننده: پخش سراسري پارسیان پخش اکسیر

عوارض جانبی

در برخی از حیوانات حساس ممکن است واکنش هاي آنافیالکسی نادر ایجاد شود که در این موارد باید درمان مناسب با نظر 

دکتر دامپزشک انجام شود.

واکسن کشته بیماري آگاالکسی

گونه هدف

گوسفند و بز

دوزاژ و طریقه مصرف

گوسفند و بز: 2 میلی لیتر به ازاي هر راس به روش زیر جلدي یا داخل عضالنی

برنامه واکسیناسیون پیشنهادي

در واکسیناسیون اولیه و اضطراري در گله هاي با خطر شیوع باالي بیماري تجویز 2 دوز واکسن بعد از سن دو ماهگی و با فاصله

زمانی 15-8 روز توصیه می شود.

تکرار واکسیناسیون هر شش ماه یکبار می باشد

تجویز واکسن در حین آبستنی و شیرواري

تجویز واکسن در تمام مراحل آبستنی و شیرواري بالمانع است.

شرایط نگهداري

واکسن در دماي 8-2 درجه سانتی گراد نگهداري شود. شیشه هاي واکسن از یخ زدگی و نور مستقیم محافظت شود. بطري واکسن هاي

استفاده شده در پایان روز واکسیناسیون دور ریخته شود. استفاده از واکسن هاي منقضی (براساس تاریخ درج شده بر روي لیبل واکسن)

به هیچ وجه توصیه نمی گردد.

موارد احتیاط

واکسیناسیون بالفاصله پس از باز کردن شیشه ها انجام شود.

تجهیزات استریل براي واکسیناسیون استفاده گردد.

واکسیناسیون فقط در حیوانات سالم انجام شود.

توصیه می گردد دماي واکسن در زمان تجویز بین 15 تا 25 درجه سانتی گراد باشد.

تجویز واکسن تا دو برابر دوز توصیه شده باعث بروز عالئم و اثرات جانبی در حیوان نمی گردد.

از مخلوط کردن این واکسن با دیگر ترکیبات داروئی پرهیز شود.

شیشه هاي واکسن قبل از تجویز، خوب تکان داده شود.

بطري، سرنگ ها و سر سوزن هاي استفاده شده در زباله هاي مخصوص امحاء شده و از ریختن آنها در زباله هاي خانگی پرهیز شود.

بسته بندي

بطري 25دزي (50 میلی لیتري)، 50 دزي (100 میلی لیتري)، 125 دزي (250 میلی لیتري)

AGALAXIPRAAGALAXIPRAAGALAXIPRA

ندارد.
دوره منع مصرف

ترکیب

 1.5 ELISA ≤784 784هر دوز ( 2 میلی لیتر) حاوي مایکوپالسما آگاالکتیه اوویس غیر فعال سویه
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