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RAKSHA-ET
واکسن کشته علیه بیماری آنتروتوکسمی

کلستریدیوم  توسط  گوسفند  آنتروتوکسمی در  نرمی یا  قلوه  بیماری 
پرفرنژنس ایجاد می شود. نام دیگر این بیماری پرخوری می باشد چراکه 
از عوامل ایجاد کننده آن تغذیه زیاد از جیره سرشار از غالت و علوفه 
گوسفند  نرمال  میکروبی  فلور  جزء  باکتری  این  می باشد.  آبدار  و  تازه 
می باشد که برخی عوامل مانند پرخوری و تغییر ناگهانی جیره در میزان 
متعاقبٌا  و  شکمبه  فلور  میکرو  آمادگی  عدم  بدلیل  آبدار  و  تازه  علوفه 
رسیدن مقادیر زیاد کربوهیدرات حاصله از جیره و یا شیر به روده ها 
باعث تکثیر باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس و هجوم این باکتری به بخش 
مقادیر  باکتری  این  شدید  تکثیر  با  می شود.  باریک  روده  ابتدایی  های 
زیادی سم تولید می گردد که با اثرگذاری آنزیم های روده ای تبدیل 
به یک سم مرگ بار شده و متعاقبا باعث ایجاد نشانه های بالینی و مرگ 

در دام می گردد.

ترکیب
غیر  توکسوئید  و  کشت  محیط  حاوی  راکشا-ای-تی  واکسن  دز  هر 
فعال شده کلستریدیوم پرفرنژنس Type D به همراه ادجوانت )یاور( 

هیدروکسید آلومینیوم می باشد.
مواد دیگر تشکیل دهنده واکسن شامل نگهدارنده و فسفات بافر بعنوان 

حالل می باشد.

موارد مصرف
بیماری  از  پیشگیری  و  ایمنی  ایجاد  جهت  راکشا-ای-تی  واکسن 

آنتروتوکسمی، پرخوری و یا قلوه نرمی در گوسفند و بز می باشد.

دوزاژ
گوسفند و بز: 2 میلی لیتر

روش مصرف
واکسن باید به صورت زیرپوستی در یک ناحیه خشک و تمیز پوست با 

رعایت تمام اقدامات احتیاطی در برابر آلودگی تزریق شود.

برنامه واکسیناسیون
واکسیناسیون اولیه: از سن 4 ماهگی و باالتر.

واکسیناسیون یادآور: ساالنه تکرار شود.

احتیاط های ضروری
-واکسیناسیون تنها در دام های سالم توصیه می شود.

-در صورت تزریق تصادفی به فرد واکسیناتور، به سرعت فرد واکسیناتور 
با دردست داشتن مشخصات واکسن به مراکز درمانی منتقل شود.

-ویال واکسن باید قبل از مصرف کاماٌل تکان داده شود.
-بطری، سرنگ ها و سرسوزن های استفاده شده در زباله های مخصوص 

امحاء شده و از ریختن آنها در زباله های خانگی پرهیز شود.

واکسیناسیون حیوانات آبستن و شیرده
بی  آبستن و شیرده  استفاده در حیوانات  واکسن راکشا-ای-تی جهت 

خطر می باشد.
در صورت واکسیناسیون حیوانات آبستن در مرحله انتهایی آبستنی مراقبت 

بیشتری جهت جلوگیری از استرس به حیوان باید صورت گیرد.

اثرات جانبی
بطور معمول هیچ عوارض جانبی بعد از واکسیناسیون مشاهده نمی شود. 
با این حال در موارد کمی ممکن است محل واکسینه یک تورم کوچک 

که معمواٌل طی چند روز از بین می رود، مشاهده شود.

دوره پرهیز از مصرف
ندارد

)overdose( مصرف بیش از حد
در  برابر  دو  میزان  به  دوز  افزایش  با  گرفته  های صورت  آزمایش  در 

حیوان هدف هیچگونه واکنش ناخواسته ای مشاهده نشده است.

عمر قفسه ای
 2 سال

شرایط نگهداری
واکسن ها در دمای 8-2 درجه سانتیگراد نگهداری شوند. از فریز کردن 

واکسن اجتناب کنید.

بسته بندی
واکسن RAKSHA-ET در ویال های 100 میلی لیتری )50 دوزی( 

تولید می گردد.

تولید کننده
INDIAN  IMMUNOLOGICALS  LIMITED شرکت 

واردکننده  
شرکت پارمیس درمان

توزیع کننده
 شرکت پارسیان پخش اکسیر


