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Apresentação:
Frasco com 50mL, 100mL e 250ml.

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas e uma Bacterina
obtidas através de culturas de C. chauvoei, C. septicum, C.
perfringens B, C e D, C. novyi e C. sordelli inativadas pelo
formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel (Adjuvante).

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático
(Manqueira) dos bovinos, ovinos e caprinos, Gangrena
Gasosa dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos, Hepatite
Necrótica dos bovinos e ovinos, Desinteria dos cordeiros
(Enterite Necrótica), Enterotoxemia dos bovinos, ovinos,
caprinos e suínos (Enterite Hemorrágica), e Enterotoxemia
em bovinos e ovinos (Rim Polposo).

DOSES, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:
Administrar pela via subcutânea, obervando-se os
cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 3 mL. Vacinar os
bezerros aos 4 meses de idade. Revacinar ao desmame.
Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos
aos 30 dias de idade, repetir após 4 semanas.
Suínos: 2 mL. Vacinar as porcas dos 70 aos 90 dias de
gestação, e os leitões aos 60 dias, repetir após 4 semanas
da 1ª vacinação. Animais vacinados devem ser revacinados
anualmente.

CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS: Agi tar
antes de usar / Não vacinar animais doentes, parasitados,
subnutridos ou em condições de estresse. Não vacinar
ovelhas e cabras em gestação /  Adotar precauções
necessárias para manejar fêmeas em gestação / O uso
concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias
poderá interferir no desenvolvimento da resposta imune após
a vacinação / Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC
Não congelar / Outros esquemas de vacinação poderão ser
adotados a critério do Médico Veterinário /  Manter fora do
alcance de crianças e animais domésticos / Não aproveitar frascos
após o uso.

VACINA POLIVALENTE
Contra o Carbúnculo Sintomático,

Gangrena Gasosa e Enterotoxemia
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