
  

 

 

 

 

 

 ivacox QL ליבקוקס
 .בלבדלשימוש ווטרינרי  תרחיף

 . תרנגוליםל שחי מוחל תרכיב

 הרכב:  
 : במנה אחת חומרים פעילים

 : Eimeriaאואוציסטות מזנים מוחלשים של 

Emeria acervulina: 25 X 10-3 אואוציסטות 

Emeria tenella: 25 X 10-3 אואוציסטות 

Emeria maxima: 25 X 10-3 אואוציסטות 

 Emeria necatrix2 1 X 10 :אואוציסטות 
 

 במצב מימי. B אמיןכלור :חומרים בלתי פעילים
 

 דרך הפה.  הלהגש תרחיף :צורת הגשה
 

התרכיב אינו מיועד למניעת קוקסידיוזיס בבעלי חיים  ימים. 10-3בגיל  יםתרנגול :מין מטרה
 אחרים.

הגדלים  תרנגוליםב ,המצויים בתרכיב Eimeria -הזני מניעת קוקסידיוזיס הנגרמת ע"י  :התוויות
 בכלובים או על רפד.

 .יום לאחר חיסון אחד 14-10 :זמן תחילת חסינות

 .: לכל החייםמשך חסינות

  .ןאי :התווית נגד

 בנצילות המזון.שבוע עד שבועיים לאחר החיסון עלולה לחול הרעה זמנית  :השפעות לא רצויות

, לאורך כל תקופת אין להשתמש בתכשירים אנטי קוקסידיאליים ותכשירי סולפה :זהירות אמצעי
 הרביה.

לפני  ימים 2קוקסידיאלים או תכשיר המכיל סולפא , לפחות  טינאין לתת מזון המכיל תכשירים א
 ימים אחרי מתן התרכיב . 14-ו

 .יש לחסן רק עופות במצב בריאותי תקין

מסמך המאשר שחוסנו כנגד יש לצרף  -(PM) עופות מתים הנשלחים לבדיקה פתולוגית 
 קוקסידיוזיס ולכן כאשר ימצאו בבדיקה אאוציסטות הם לא יאובחנו כחולים.

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  מינון וצורת הגשה:

 .מנות 100 מכיל תרכיב מ"ל 1

 יש לנער היטב את בקבוק התרכיב לפני השימוש.

 ימים באחת מהדרכים הבאות: 10-3התרכיב פעם אחת בלבד בגיל יש לתת את 

 

 שתיה:מי דרך 

 ימים.  3-10 ות בגיל/יש לחסן את האפרוחים •

 שעות הראשונות לאחר קיטום. 24 -לא לחסן ב •

ות למשך שעה וחצי שעתיים לפני /יש לסגור את המים ולהצמיא את האפרוחים •
 היישום.

ר מים ליט 5 -הדרושה כפרמיקס בתוך דלי עם כיש להכין את כמות התרכיב  •
 התרכיב לפני היישום. נקיים. יש לנער היטב את בקבוק

 10,000ליטר מים נקיים לכל  100עד  70 -יש להכין מיכל עם מי ברז שיכיל כ •
 ת./אפרוחים

במידה ומעוניינים לחשב לבד את כמות המים הרצויה במיכל יש לחשב כמות  •
 ם שתייה לאפרוחים.שתספיק בין שעה לשעתיי

 יש להעביר את הדלי עם התרכיב המדולל אל המיכל עם כמות המים המדודה. •

אפרוחים  100 -שקתות מספקת, כ/יש לוודא שישנה כמות פעמוני שתייה •
 שוקת.\לפעמון

 ליטר לפעמון כך שיספיקו לשתיה של עד שעתיים. 0.75 -1יש לשים  •

ות סיימו לשתות את /שהאפרוחיםיש להזרים את המים מהמערכת רק לאחר  •
 התרכיב המדולל.

 

, יש לדלל את החיסון 1:100  את החיסון למים ביחס של  הוסף,    במונן  כשמשתמשים:    שימוש במונן

 צורה חלקית בלבד.ב

 שתייה בתוך שעתיים.  מיליטר    40-ב  יינתן  החיסון,  ימים  4אפרוחים בני    10,000לדוגמא: לחיסון של  

 מנות חיסון. 10,000תרכיב, מכילים מ"ל  100

אשר ידוללו לאחר מכן על ידי מונן ביחס  מי שתייה, מ"ל 400 תוךמדוללת ל צריכה להיות וכמות ז

 ליטר מי שתיה(. 40)כלומר לתוך  1:100 של

 

 .10לא נצפו נזקים לאחר חיסון במינון פי : מינון יתר

  אין: שונים עופותאזהרות מיוחדות ל

 במקרה של בליעה. קשאינו עוף לא יינזבעל חיים 

  . ימים 0 :זמן המתנה לשחיטה
 

 אסור לשתות לאכול ולעשן בזמן יישום התרכיב. אזהרות לאדם:

עור ב גרום לגירויועשוי ל Bמומלץ ללבוש כפפות בעת הטיפול בתרכיב, התרכיב מכיל כלוראמין 
 מערכת הנשימה של אנשים רגישים.בו

 



  

 

 

 

 

 

 : אין לערבב עם אף תרכיב או מוצר רפואי אחר.עם מוצרים רפואיים שילוב

 יש להשתמש  .אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המוטבע על גבי האריזה    :אורך חיי מדף
 .לו במיםובתרכיב מיד לאחר דיל

 , אין להקפיא את התרכיב.  C°8  -2אחסן במקום יבש ואפל בטמפרטורה של בין : הוראות אחסון
 הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לחשוף את התרכיב לאור שמש ולחות.

 

 .(מנות 1000מ"ל ) 10 המכילבקבוק  אריזה:

 .מנות( 5000מ"ל ) 50 למכיהבקבוק  
 

 .מנות 5000/  1000בקבוקים של  10קרטון מכיל 

 

 אם נדרש:, אמצעי זהירות מיוחדים לסילוק תרכיבים מוכנים שלא השתמשו בהם

 .שתמשו בהם נדרשים להיות מסולקים על פי דרישת החוקהכל שיירי תכשירים וטרינריים שלא 

 
   :יצרן

Pohori chotun 90 CZ254 49 jilove u prahy , Czech Republic Biopharm,  

 :בעל הרישום בישראל 

 דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

 

 בכל שאלה נוספת, אנא פנו אלינו:  

   0503411560 -לפון דר' קובי יגאנה ט

 0502246719 - לפון ט אורן יגאנה

 

 03.2019בתאריך עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינרים 

 1-075-02-07הינו : מס' רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינרים 

 

 

 


