بروس19فاك

®

لقاح بروسيال اإلجهاض المعدي الحي
المجفد المضعف عترة S19
مرض البروسيال هو مرض بكتيري مشترك بين
اإلنسان والحيوان ويعتبر واحد من أهم أمراض
الحيوانات الناجم عن بكتيريا البروسيال .وتستند
تدابير السيطرة على المرض على النظافة التامة
وتحصين الحيوانات المعرضة لإلصابة مثل األبقار
والجاموس.

التركيب:

تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على
 CFU 9.010 x 100 - 50من بكتيريا بروسيال
اإلجهاض المعدي المضعف المحضر من عترة .S19

الخصائص:

يتميز اللقاح بالخصائص التالية:
•الثبات.
•ال يتسبب بتفاعالت موضعية أو عامة.
•ال ينتشر من حيوان إلى آخر.
•يوفر مناعة كافية لعدة سنوات ضد مرض
اإلجهاض المعدي.
•يوفر التلقيح إستجابة مناعية جيدة.

اإلستطبابات:

يعطي لقاح بروس19فاك لتحصين األبقار
والجاموس ضد مرض اإلجهاض المعدي.

الجرعة وطريقة اإلستخدام:

محاذير اإلستخدام:

•يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.
•عدم إعطاء مضادات حيوية  ٧أيام قبل التحصين
و  ١٤يوم بعد التحصين.

إحتياطات خاصة:

•ال تستعمل محاقن و إبر معقمة بمطهرات
كيماوية.
•لتحضير المحلول للقاح استخدم فقط المواد
النظيفة الخالية من المطهرات.
•اللقاح يسبب مرض لإلنسان لذا يجب اإلنتباه من
الحقن الخاطئ أو فرك العين أثناء العمل.
•يجب أخذ المشورة الطبية في حالة التعرض
العرضي للقاح.
•يتم التخلص من عبوات اللقاح المفتوحة
المتبقية و المواد المستخدمة باستخدام
المطهرات المناسبة مثل (الفينوليك ،ايدوفور ،أو
الفورمالديهايد) حسب التركيز الموصى به.

التخزين و فترة الصالحية:

•يحفظ لقاح بروس19فاك على درجة حرارة
2+م ºإلى8+م ،ºبعيدا عن أشعة الشمس
المباشرة.
•يمنع التجميد.
•صالحية اللقاح  18شهر من تاريخ اإلنتاج ،في
ظروف التخزين الموصى بها.

التعبئة:

زجاجات سعة 2 :جرعة و  5جرعات و  10جرعات.

لإلستعمال البيطري فقط.
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•الجرعة  3مل لكل حيوان.
•يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم
المرفق مع اللقاح.
•يستخدم  6مل من المذيب لعبوة  2جرعة من
اللقاح 15 ،مل من المذيب لعبوة  5جرعة من
اللقاح 30 ،مل من المذيب لعبوة  10جرعات
من اللقاح.
•يلقح تحت الجلد (و يفضل في منطقة اإلبط
لألطراف األمامية الخالية من الشعر) ،جرعة
واحدة إلناث عجول األبقار و الجاموس على عمر
من  6-3شهور.
•يستخدم اللقاح المذاب فورا (خالل ساعتين في
ظروف باردة).

فترة السحب:

•اللحم ٢١ :يوم.
•الحليب 90 :يوم.

