
 واکسن کشته هاری
Raksharab

توزيع انحصاري
تهران، بزرگـراه چمران، نرسيـده به
ميدان توحيد، باقرخان غربي،  پالك 101
واحـــد 6، كدپــستي1441715613
تلفن: 54 52 93 66 - 46 18 59 66

نمابر: 64 20 59 66
www.parsianpakhsh.com



RAKSHARAB
واکسن کشته هاری

بیماری هاری یک بیماری ویروسی زئونوز )مشترک( بسیار مرگ بار می باشد 
که میزبان اولیه آن پستانداران می باشند و تنها راه پیشگیری از آن واکسیناسیون 

به موقع می باشد.
ترکیب 

هر یک میلی لیتر از واکسن کشته راکشا –راب حاوی آنتی ژن ویروس 
هاری به میزان  IU 1.0 ≥ )ویروس هاری سویه CVS، تکثیر یافته بروی 

محیط کشت سلولی(  به همراه ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم می باشد.
مواد دیگر تشکیل دهنده واکسن شامل تیومرسال )نگهدارنده( و فسفات بافر 

)حالل( می باشد.

توضیح
واکسن حاوی ویروس هاری کشت یافته بر روی کشت سلولی می باشد.

موارد مصرف
واکسن راکشا راب جهت پیشگیری و ایمن سازی سگ ها و سایر حیوانات 

اهلی مورد استفاده قرار می گیرد.

دوزاژ و طریقه مصرف
یک میلی لیتر بصورت داخل عضالنی و یا زیرجلدی با رعایت تمام اصول 

تزریق.

برنامه واکسیناسیون
این واکسن جهت ایمن سازی علیه بیماری هاری و تنها بعنوان پیشگیری 

استفاده می شود.

ایمن زایی 
این واکسن قادر به ایجاد ایمنی برای مدت 36 ماه )سه سال( می باشد، با این حال 

واکسیناسیون سالیانه در مناطقی که بیماری آندمیک می باشد توصیه می گردد.

مواد منع مصرف
واکسیناسیون نباید بر روی حیوانات بیمار، تحت هرگونه شرایط استرس زا 

)مانند حمل و نقل( و یا در دوران نقاهت بیماری صورت گیرد.
همچنین حیوانات تب دار، دچار فقر غذایی، عفونت پوستی، عفونت انگلی 

و حیوانات تحت درمان با کورتیکواستروئیدها نباید واکسینه گردند.

احتیاط 
در موارد واکنش آلرژیک پس از واکسیناسیون، درمان دارویی متناسب با 
استفاده از آدرنالین، کورتیکواستروئیدها و یا سایر درمان های ضد آلرژیک 

می بایست تحت نظارت دامپزشک صورت گیرد.

اثرات جانبی
1-بصورت کلی هیچ واکنش جانبی مشاهده نمی شود.

2-گاهی یک برآمدگی کوچک در ناحیه تزریق ایجاد می گردد که پس از 
چند روز برطرف می گردد.

واکسیناسیون حیوانات آبستن و شیرده
واکسن راکشا راب جهت استفاده در حیوانات آبستن و شیرده بی خطر 
می باشد. در صورت واکسیناسیون حیوانات آبستن در مراحل انتهایی آبستنی 

مراقبت بیشتری جهت جلوگیری از استرس به حیوان باید صورت گیرد.

دوره منع مصرف
ندارد.

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

هدف هیچگونه واکنش ناخواسته ای مشاهده نشده است.

شرایط نگهداری و حمل و نقل واکسن
واکسن در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود. 

توانایی تولید آنتی بادی واکسن در صورت عدم نگهداری در محدوده دمایی 
8-2 درجه کاهش می یابد و میزان این کاهش بستگی به دما و زمان نگهداری 
دارد. از انجماد واکسن اجتناب گردد و در صورت مشاهده هرگونه یخ 

زدگی در محتویات واکسن، ویال کامال دور ریخته شود.

عمر قفسه ای
عمر مفید واکسن در صورت نگهداری در شرایط استاندارد )8 تا 2 درجه 

سانتی گراد( 36 ماه پس از تولید می باشد.

چگونگی دور ریز بطری های استفاده شده
بطری ها، سرنگ ها و سرسوزن های استفاده شده بر اساس توصیه و مقررات 

دور ریخته شود.

بسته بندی
واکسن راکشا-راب در ویال های 1، 5، 10، 20 و 30 میلی لیتری تولید 

می گردد.

تولید کننده
INDIAN  IMMUNOLOGICALS  LIMITED شرکت 

واردکننده  
شرکت پارمیس درمان

توزیع کننده
 شرکت پارسیان پخش اکسیر

نوع برنامه 
واکسیناسیون

دومین اولین واکسن
واکسن

واکسیناسیون 
مجدد

جهت 
پیشگیری

3 ماهگی

)12 تا 13 هفتگی( و 
یا باالتر

)در صورتیکه 
واکسیناسیون زیر 3 

ماهگی زده شود زدن 
یک واکسیناسیون 
بوستر )یادآور( در 
3 ماهگی توصیه 

میگردد(.

4 هفته بعد 
از اولین 

واکسیناسیون 
در صورتی-
که اولین 

واکسن در 3 
ماهگی زده 
شده باشد.

سالیانه تکرار 
گردد


