Leptoferm-5 ®
Sadece Veteriner Kullanım İçindir
Kompozisyonu: İnaktive edilmiş Leptospira canicola-grippotyphosahardjo-icterohaemorrhagiae-pomona antijenlerini içerir.
Endikasyonlar: Sağlıklı sığır ve koyunlarda Leptospira canicola,
neden olduğu leptospirosisin önlenmesine yardımcı olarak sağlıklı
domuz ve ineklerin aşılanmasında kullanılır.
Uygulama ve dozaj:
1. Genel Direktifler: Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Aseptik
şartlar altında intramüsküler (kas içi) yolla 2 mL enjekte edilir.
2. İlk Aşılama: İnekler için tek doz, domuzlar için üç (3) ila altı (6) hafta
arayla iki (2) doz uygulanması tavsiye edilir.
3. Aşı tekrarı: Her iki cinste de her yıl tek dozla aşı tekrarlanır.
Uyarılar: İyi hayvan bakımı ve sürü sağlık idaresi uygulamaları
yapılmalıdır. Kullanılmaya başlanan aşının tamamı tüketilmelidir.
Kontrendikasyonları: Sağlıklı olmayan hayvanlar aşılanmamalıdır.
Bu aşının etkili olduğu sağlıklı hayvanlarda gösterilmiştir. Hayvanlarda
enfeksiyoz bir hastalık inkübasyon döneminde ise, yetersiz beslenme
ya da paraziter enfeksiyon söz konusu ise, nakliye ya da çevresel
şartlar yüzünden stres altında ve immunosupresyona uğramış iseler
ya da aşılama önerildiği gibi uygulanmamış ise yeterli bağışıklık yanıtı
oluşmayabilir.
İstenmeyen etkileri: Aşılama sonrası uygulama bölgesinde geçici
şişkinlikler oluşabilir. Diğer aşıların kullanımında olduğu gibi, kullanım
sonrası anaflaktik şok meydana gelebilir. Spesifik antidot olarak
epinefrin önerilir. Uygun destekleyici tedavi bunu izlemelidir.
Saklama koşulları: 2–7°C’ler arasında saklanmalıdır. Isı ve ışık
kaynaklarından uzak bir ortamda tutulmalıdır. Dondurulmamalıdır.
Yasal arınma süresi: 21 gündür.
Raf ömrü: 30 aydır.
Diğer ürünlerle birlikte kullanım: Bu aşının başka bir ürünle birlikte
kullanımının ürünün güvenliği ve etkinliğine etkisine dair bir bilgi
mevcut değildir. Diğer aşı ve immunolojik ürünlerle karıştırılmamalıdır.
Ambalaj şekli: 10 ve 50 sığır dozu içeren (20 ve 100 mL) plastik
şişelerde sunulmuştur.
İmha şartları: Kullanılmamış ürünler ve kullanım sonrası boş şişeler
çevreyi kontamine etmeyecek şekilde imha edilmelidir.
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