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واكسن كشته سه گانه بر عليه اسهال ويروسی گاو ( ، )BVDرينوتراكئيت عفوني گاو ( )IBRو پارا انفوالنزا )PI3( 3

ترکیب
ويروس غير فعال  BVD ، IBRو  PI3همراه با ماده یاور ()adjuvant
هيپرابويس  3واكسن سه گانه كه (بعد از تجويز) ايمني فعال بر عليه ويروسهاي  BVD ، IBRو  PI3ایجاد كرده و از سندرم تنفسي گاو
و مشكالت توليد مثلي ناشي از ويروسهاي  BVDو  IBRاز جمله سقط ،ناباروري ،تولد گوساله هاي عفونی پایدار ( )PIو ولوواژینیت
پوسچوالر( )IPVجلوگيري مي كند.
موارد مصرف
گاو بالغ (گاوها و تليسه ها) :جلوگيري از رينوتراكئيت عفوني گاو ،ولوواژینيت پوسچوالر عفوني و اسهال ويروسي گاو
گوساله ها :جلوگيري از رينوتراكئيت عفوني گاو  ،پارا انفوالنزا  3و اسهال ويروسي گاو
دزاژ
گاو (گوساله ،گاو و تليسه) 3 :ميلي ليتر از سن  4الي  6هفتگي در تمام اوزان و سنين

نحوه تجويز
تزريق داخل عضالني در ناحيه گردن و يا تزريق زير جلدي در ناحيه چين هاي پوستي زير گردن

برنامهواكسيناسيون
گوساله ها و گاوها :تجويز يك دز واكسن و يادآوري واكسيناسيون  30-21روز بعد.
تجويز واكسن مجدد به صورت ساليانه انجام مي شود (.بنابر توصیه دامپزشک گله فواصل تجویز می تواند تا دوبار در سال کاهش یابد)
مالحظات قبل از تجويز دارو
واكسيناسيون فقط در گاوهاي سالم انجام شود.
تجهيزات استريل براي واكسيناسيون استفاده شود.
واكسينايون بالفاصله پس از باز كردن شيشه ها انجام شود.
توصیه می شود واكسيناسيون در دماي معتدل (بين  15تا  25درجه سانتي گراد) انجام شود.
شيشه هاي واكسن قبل از تجويز ،خوب تكان داده شود.

عوارض واكسن
مواردي از واكنش هاي آنافيالكتيك انفرادي در حيوانات حساس ممكن است مشاهده شود ،در اين شرايط تجويز اپي نفرين يا داروهاي
مشابه توصيه مي شود.
تجويز واكسن در حين آبستني و شيرواري
تجویز واکسن در تمام مراحل آبستني و شيرواري بالمانع است.
دوره پرهيز
دوره پرهيز شير و گوشت وجود ندارد.

احتياط هاي ضروري
در صورت تزريق تصادفي به فرد واكسيناتور ،به سرعت با در دست داشتن بروشور واكسن به مراكز درماني مراجعه شود.
توصيه هاي ضروري در مورد نگهداري واكسن
واكسن در محل تاريك بين دماي  2الي  8درجه نگهداري شود .از يخ زدگي واكسن محافظت شود.
شرکت سازنده :شرکت هیپرا اسپانیا

شركت واردکننده :كيميا نور كاال

توزیع کننده :شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

