
 

 

 דפי הסבר תרופות ,חיסונים ותכשירים וטרינרים

אסטרטגית החברה הינה מציאת תרופות ותכשירים וטרינריים בכל העולם ורישומם בישראל באיכות 

הגבוהה ביותר ובמחירים הזולים ככל האפשר על מנת לתת למגדל את המוצר הטוב ביותר ובמחיר 

 הנמוך ביותר.

רי עדי וטרינריה רואה את הלקוח בעדיפות עליונה על ידי התמקדות בלקוח חברת פיור סוכנויות  וספא

   ואספקה של מוצרים איכותיים ומתן שירות מהיר ברמה גבוהה.

 

 , המיצגים את מיטב החברות פארמה ,לרשות המגדל ישראלי עסקייםשותפים 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 033פלורפניסן 

 ל במחלות נשימה בפרות וכבשיםאנטיביוטיקה רחבת טווח לטיפו

 הרכב 

 mg 300  Florfenicol מ"ל מכיל 1כל 

 התוויות 

 Pasteurellaלטיפול במחלות נשימה הנגרמים עקב זיהומים הנגרמים על ידי 

multocida, Haemophilus sommus, Mannheimia hemolitica    רגישים

 ( .BRDלפלורפניקול בבקר וכבשים )

 מינון 

 ו משקל חי בהזרקה לשריר בהתאם להוראות בתווית המוצר.מ"ג לקיל 03

 ק"ג משקל גוף. 11מ"ל לכל  1

 אריזה

 מ"ל . 013 – 133משווק בבקבוקים של 

   



  

   

מפחית משמעותית את הופעת  השלשול וזמן התחלואה עקב 

Cryptosporidium parvum . 

 Escherichia coliטיפול בזיהומים במערכת העיכול הנגרמת על ידי 

 מתן מינון מומלץ:

 בבליעה:

 ימים רצופים. 7 - 3ליום במשך    BWק"ג 10מ"ל של מוצר /  2.5מינון:  

 במי שתייה, חלב או תחליף חלב. ישירות בפה ,

  

Unique approach to Cryptosporidiosis 

 



 

 

  

 

 

 

 

 תרופות מקבילות:

 נורודין ,דיאזיפרים,

 נטרפריםיא

 לשימוש:

זיהומים מערכתיים הנגרמים על ידי  

מיקרואורגניזמים הרגישים לאסוציאציה של 

sulfadiazine-trimethoprim . 

השילוב של סולפדיאזין וטרימתופריים קוטל 

חיידקים ובעל קשת רחבה של פעולה כנגד 

שליליים, כולל: -חיוביים וגראם-חיידקים גראם

 ,.Corynebacterium sppחיובי: -גראם

Staphylococcus spp., Streptococcus spp .

., בורדטלה sppגרם שלילי: אקטינובצילוס 

spp., Escherichia coli,  המופילוסspp., 

Klebsiella spp., Pasteurella spp סלמונלה ,.

 מינון :

 ג‘ק 16ק ל ‘סמ 1

 :זמן המתנה  

 יום.  12בשר:  

 שעות 48חלב: 

  



  

Marbosyva® 100 mg/ml 

טיפול בזיהומים בדרכי הנשימה 

הנגרמים על ידי זנים רגישים 

 ,Histophilus somniלמרבופלוקסצין של 

Mannheimia hemolytica, Pasteurella 

multocida  ו- Mycoplasma bovis 

טיפול בדלקת עטין חריפה הנגרמת על 

הרגישים  Escherichia coliידי זנים של 

 למרבופלוקסצין, בתקופת התחלובה

Marbofloxacin 100 mg 

 תרופות מקבילות:

,ותמר, מובוציל , אנרפלוקסין 

 מרבונור

ק"ג משקל  25מ"ל /  2מ"ג לק"ג משקל גוף ) 8: המינון המומלץ הוא זיהומים בדרכי הנשימה

 גוף( בזריקה אחת תוך שרירית.

ק"ג רוחק(  50מ"ל /  1מ"ג / ק"ג משקל גוף ) 2מומלץ הוא המינון הדלקת עטין חריפה: 

 ימים רצופים. 3בזריקה יומית אחת תוך שרירית אותת עורית, במשך 

  



 

 

 

  
 

Gonasyl 

 מרכיב פעיל 

Gonadorelin acetate 50 µg  

 התוויה:

 סנכרון הורמונלים יחומים  

 : OVSYNCH פרוטוקול המשלב שימוש ב- GNRH     גונסיל( ו(- PG  

  

 . למנהמ"ל  2 :בשחלות פולקלוריים מינון והוראות שימוש: טיפול בציסטות

 ות בזמן ההזרעה צריך להיעש להטיפו .למנהמ"ל  2שיפור פוריות: 

 מאפיינים פרמקולוגיים ונתונים פרמקוקינטיים:

  

GnRH גורם משחרר גונדוטרופין( שולט ומתאם את הרצף( 

 שרשרת הורמונלית, שהיא הבסיס למחזור האסטרוגני. ממריץ שחרור 

FSH ו- LH  לאחר מתן תוך שרירי, גונדדורלין הוא 

 דקות. 20נספג במהירות, עם מחצית חיים של פלזמה של 

 LH -דקות לאחר מתן כבר מתגלה עלייה ברמת ה שלושים  

 

הורמון השחרור של גונדוטרופין המיוצר 

בהיפוטלמוס, הגורם לייצור ושחרור הורמונים 

גונדוטרופיים מההיפופיזה הקדמית. גונדורלין 

 FSH -ו LHגורם לייצור ושחרור של ההורמונים 

הפוריות  מההיפופיזה ומסייע בכך לשיפור ביצועי

 בבקר. 



Digestosyva – דיג'סטוסיווה 

 

                              

 העיכוללהחזרת תפקוד תקין של מערכת 

 ?Digestosyvaה  איך עובד

                                                                

 :מנגנון פעולה

 

 פועל לשיפור תפקוד הכבד                                                         

 מקדם הפרשת מרה 

 פועל על הלבלב 

  את ריכוז הטריפסין שלו.מגרה את הפרשת מיץ הלבלב, מגביר 

 פועל על הקיבה 

 הפרשת מיץ הקיבה, בעיקר טריפסין ממריץ את 

 בבקר? Digestosyva -מתי נשתמש ב

 לשימוש: להחזרת תפקוד תקין של מערכת העיכול 

בלב הוא הנגזר מחומצה פרופריונית, עם פעולה על מערכת העיכול, על הכבד, הל Menbutoneמאפיינים פרמקולוגיים כלליים: 

 והבטן.

בכבד השפעה בהפרשת המרה, הן בנפח והן בחומרים הכלולים )פיגמנט, חומר יבש  Menbutone מאפיינים פרמקודינמיים: ל

ומלחים(. מגביר את הפרשת מיץ בלבלב, ובמיוחד מגדיל את אחוז הטריפסין בקיבה ובעיקר של פפסין, העולה מעט לאחר 

 . Menbutonמתן 

,שם הוא מפרק חלבונים לפפטידים קטנים יותר או לחומצות אמינו. האנזים חשוב לקליטת חלבון טריפסין מופרש למעיים 

 במזון.

 שימושים

 בקר: עיכול, הרעלת מזון, קטוזיס, אנורקסיה.

 כבשים ועיזים: עיכול, רעלת היריון. 

 

 שיפור כללי בעיכול וספיגת המזון

Stimulation of Gastric  
Juices 

 שיפור העיכול    



 

 

  

 תיאור המוצר:

נטול שאריות כימיות מבוסס על תמציות צמחים טהורות, המספקות שימוש בטוח ובלתי רעיל,  

  ועמידות בפני חיידקים.

 zooresp  מיועדת: 

לשלוט ולטפל במספר מחלות נשימה כרוניות וחריפות הנגרמות על ידי נגיפים ומיקופלזמה, לחסל תסמינים של  

 דרכי הנשימה כמו אסטמה, שיעול, צרידות, סטרידור, דלקת בדרכי הנשימה יש לו גם פעולה חזקה נגד סטרס.

 Glycyrrhiza glabra and Cynara scolimus ב: תמצית: הרכ

Glycyrrhiza glabra שם עברי: שוש קירח | ליקוריץ 

הוא אחד מצמחי המרפא העתיקים והנפוצים ביותר, הן ברפואות מסורתיות של תרבויות עתיקות רבות והן ברפואת 
בגוף )המרידיאנים(, וגם ההודים מייחסים ערוצי האנרגיה  12הצמחים המודרנית. הסינים מייחסים לו השפעה על 

 לו סגולות רבות. הוא שימש ברפואה היוונית העתיקה כמו גם ברפואה הערבית העתיקה. 
ברפואת הצמחים המודרנית מיוחסת לצמח עוצמת פעילות מתונה, והוא מותווה בעיקר לטיפול במערכות הנשימה 

ופכים אותו לאחד הצמחים הנפוצים ביותר בפורמולות והעיכול. טעמו של הצמח וטווח הפעילות הרחב שלו ה
 מודרניות.

 שימושים מקובלים עיקריים:

 (IBDאלרגיות, נוגד שיעול, אסטמה, ברונכיטיס )כרוני(, כיב פפטי )אולקוס(, מחלות מעיים דלקתיות )

 

 Cynara scolymusארטישוק : 

 תכונות רפואיות עיקריות:

 ספיגה. מגביר ייצור והפרשת מרה ,מפחית רמות שומנים בדם,משפר פעילות כבד ותהליכי עיכול ו

 (Depurative)משקם רקמות כבד פגועות ,מטהר דם 

 (Hypoglycemic)נוגד חמצון 'מפחית רמות סוכר בדם 

   



 300קלסיקל 

Calcikel 300 

                לטיפול בחוסר איזון במינרלים בפרות ובכבשות

 הרכב 

Calcium gluconate 279, 24 mg 

Magnesium chloride 40 mg 

Boric acid 77, 05 mg 

Methyl parahydroxybenzoate (E218) 1 mg 

Water for injections up to 1 ml   

 התוויות

 טיפול בבעיות של חוסר איזון במינרלים וקדחת החלב בפרות ובכבשים.

 Acute hypocalcaemia –מתאים במיוחד לטיפול ב 

, milk fever), puerperal paresisgrass tetanyesaemia in cattle (Acute hypomagn . 

 מינון 

 עורית אסורה בהחלט.-יש להזריק את התכשיר לתוך הווריד בלבד לאט. הזרקה תת

 לפני ההזרקה רצוי לחמם את התכשיר לטמפרטורת גוף.

 מ"ל. 500ק"ג: בקבוק אחד של  600 –ל  500פרות בוגרות במשקל בין 

 מ"ל לקילוגרם . 1: כבשים

 אזהרות

 אין לטפל בבעלי חיים הסובלים מבעיות לב או במערכת הקרדיווסקולרית .

 hyperparathyroidia, renal insufficiency, acidosis, intoxication with heartבמקרים של 

glycosides    .יש להתייעץ עם וטרינר לפני השימוש 

 דורש מרשם וטרינר .

 זמן המתנה 

  ימים 0



                                                                            

  TilmoVet 300 Injection 

 טילמיקוזין לבקר ולצאןמ"ג / מ"ל  300מכיל 

 

 

 תכונות

 ימים  3מנה בודדת שומרת על ריכוזים טיפוליים ברקמות היעד למשך 

 ספיגה מהירה לאחר מתן תת עורי

 alveolar macrophagesוטיקה מרוכזת בריאות, במיוחד אנטיבי

 בכבשים ריקבון הטלףלהזרקת טילמיקוזין שיעורי ריפוי גבוהים מאוד של 

 התוויה:

 בכבשים.  ריקבון הטלףלטיפול  

( הקשורות למנהמיה )פסטרלה( המוליטיקה BRDלשימוש בבקר לטיפול במחלות נשימה בקר )

 ופסטרולה מולטיצידה,

 זמים אחרים הרגישים לטילמיקוזין.ואורגני 

  מינון: מזריקים רק תת עורית בחלק הקדמי של הצוואר. מתן 

 בקר:

ק"ג(. אין  30מ"ל לכל  1מ"ג / ק"ג משקל גוף ) 10יש לתת מנה תת עורית אחת של  BRD -ל

שעות, יש לבחון מחדש  48מ"ל לאתר הזרקה. אם לא נצפה שום שיפור תוך  15-להזריק יותר מ 

 האבחנה. את

ק"ג(.  60מ"ל לכל  1מ"ג / ק"ג משקל גוף ) 5כבש:  לכף הרגל יש לתת מנה תת עורית אחת של 

  ק"ג. 15-אין לטפל בכבשים במשקל של פחות מ 

 



  



                                                              

 

 

 

                                               

 



 

 

ROTAGAL 

 חיסון אקטיבי לפרות ועגלות בהריון

יף כדי לספק לעגלים חסינות פסיבית  להפחתת התמותה, שכיחות וחומרת השלשול הנגרמת על ידי נגיף רוטה וירוס בקר, נג 

  .עגלים נגועיםבוהפחתת נגיף רוטא וירוס קורונה על ידי  (E. coli F5  K99) קורונה ואנטרופאתוגני

 התחלת חסינות: חסינות פסיבית מתחילה בהאכלה של קולוסטרום.

לשימוש תוך שרירי.:מינון ודרך מתן   

מ"ל 3מנה אחת:    

  מנות( 30מ"ל ) 90מנות(,  5מ"ל ) 15גודל האריזה 

 

במעיים קולוסטרליים )המתקבלים מפרות מחוסנות( בעל עגלים תלויה בנוכחות נוגדנים הגנה 

אלי של העגלים. יש לספק במהלך השבועות הראשונים לחייהם עד להיווצרות מצב חיסוני אינדיבידו

ההמלטה. ריכוז השיא של הנוגדנים  לכל העגלים נפח מספק של קולוסטרום תוך שש שעות לאחר

  .המלטה שעות לאחר 24-ל  0רחש בין בקולוסטרום מת



 

Veyx JECUPLEX 500 ML 

 

 קרניטין מינרלים ויטמינים  -Lחומצות אמינו 

 

 ויסות חילוף החומרים 

 שיפור מטבוליזם השומן 

 הגנה על איברים פנימיים במיוחד הכבד 

 מאמץ יתר, תגובות לחץ העקה סטרס ,תקופת החלמה מסייע ב 

  משלים חסרים, 

 ויטמינים 

 ה ותמיכה בטיפול בקטוזיסמניע 

 שימוש ומינון מומלץ

 שבועות לאחר ההמלטה(, 3-6מ"ל ) 500: עד פרות חלב

 שעות; 24ניתן  לחזור על הטיפול לאחר 

שבועות אחרונים לפני ושלושת השבועות הראשונים לאחר  6מ"ל ) 100: עד כבשים

 המלטת הכבשים(,

 שעות 24לאחר  הטיפולניתן  לחזור על 

                       1 liter contains 

80 mg L-leucine 
60 mg DL-phenylalanine 
50 mg L-arginine 
40 mg L-isoleucine 
40 mg L-threonine 
20 mg L-histidine 
20 mg L-tryptophan 
1000 μg vitamin B12 
200 mg vitamin B1 200 mg of vitamin B6 
80 mg of vitamin B2 blend ("butaforom 5 GL") 

 
 

10% glucose 
1.5% calcium gluconate 
4,000 mg magnesium sulfate 

carnitine-7,000 mg L 
3,750 mg betaine hydrochloride 
3,000 mg nicotinamide (vitamin B3) 
500 mg L-lysine 
500 mg DL-methionine 
500 mg glycine 
360 mg dexpanthenol (vitamin B5) 
100 mg DL-valine 

 

 

  



  

 

                                                                        

 הרכב:

 

 מ"ל מכיל: 10כל מזרק בנפח 

((mg 300).........Benzathine (Cephapirin    

 תיאור ופעולה

מקבוצת הצפלוספורינים מהדור הראשון.  ß-lactam, אנטיביוטיקה של cefapirinהוא  CEFAMAX -החומר הפעיל ב

Cefapirin דית.מעכב את הסינתזה של דופן החיידק, וכתוצאה מכך פעולה  בקטריוצי 

. ו spp)כגון סטרפטוקוקוס  שליליים גרםוזהו אנטיביוטיקה עם ספקטרום פעיל רחב כנגד חיידקים חיוביים  

Staphylococcus spp ו ,.enterobacterias (E.coli, Klebsiella spp., Proteus spp). 

 התוויות לשימוש:

 מיועד לפרות בתקופת היובש:

 aureus Staphylococcus ,agalactiaeעל ידי  ת זיהומים חדשים שנגרמיםקלינית ולמניע-לטיפול בדלקת עטין תת

Staphylococcus,dysgalactiae Streptococcus ו-uberis Streptococcus 

 מתן ואופן מינון

העטין בתחילת תקופת היובש. יש לחלוב היטב כל  יש לתת תכולת מזרק אחד בכל רבע עטין על ידי הזרקה לתוך

לכך, יש לנקות ולחטא את הפטמה.  מנו את כל החלב טרם מתן המשחה בזריקה לתוך הדד. מעברמ עטין ולהוציא

את המוצר באיטיות. ניתן  הקפסולה מהמזרק, להחדיר את המזרק לתוך הפטמה ולהזריק לאחר מכן יש להסיר את

 להתפשט ברבע. יש לעסות קלות גם את הרבע. לעסות קלות את העטין כדי לסייע למוצר

 אין לשמור במקרר. מעלות צלזיוס, מוגן מפני אור. 25 -בטמפרטורה נמוכה מאחסן 

 זמן המתנה:

 ימים לאחר ההמלטה אם 0ימים לאחר הטיפול. חלב:  14בשר: 
 חליבות(אם2שעות ) 24שבועות לפחות.  5תקופת היובש נמשכה 

 שבועות. 5-תקופת היובש הייתה קצרה מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cefamax   ספמקס

 לשימוש וטרינרי דלקת עטיןלטיפול ומניעה של  תכשיר לפרות בתקופת היובש

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 בקר:   

הקשורים בדרכי הנשימה לטיפול בזיהומים 

ה, פסטרלה מולטיצידה.  למנהמיה המוליטיק

Histophilus somni. 

 ,necrobacillosis interdigital   -לטיפול ב

 DID - Interdigitalis) דלקת העור בין הטלפיים

 Dermatitis), דלקת עור הטלףDermatitis 

Digitalis - DD )) 

 -הקשורים: ל( ,((pododermatitis  פנריציום

Fusobacterium necrophorum ו- Bacteroides 

melaninogenicus (Porphyromonas 

asaccharolytica). 

 (metritis)דלקת חריפה לאחר המלטה לטיפול 

 ,Escherichia coli הקשורים

Archanobacterium pyongenes  

Fusobacterium necrophorum, ,   הרגישים

  ceftiofurל

 

Ceftiofur 50mg/ml 

 ג‘ק 50ק ל ‘סמ 1מינון: 



 ניאו בקטרינה

 ועיזים כנגד דלקת ריאות םתרכיב להזרקה בבקר, כבשי

 :התוויות שימוש

סימנים קליניים הנגרם על ידי וחיסון פעיל ופסיבי של בקר, כבשים ועזים להפחתת התמותה, 
Pasteurella multocida ו- Mannhemia hemolytica. 

 חומרים פעילים:

The composition per dose (2 ml): 

Pasteurella multocida (serotype A) strains P-1062 and 11 A inactivated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 1:20 ELISA* 

Mannheimia haemolytica (serotype 1) strains 43270 and S 10R, inactivated . . . . . . . . . . . . . . . . > 1:16 ELISA* 

Leukotoxoid of M. haemolytica (serotype 1) strains 43270 and S 10R, inactivated . . . . . . . . . . > 1:40 ELISA* 

 מינון:

 .לכול בעלי חייםמ"ל  2
 שבועות מהשבוע הראשון לחיים  2-4 בהפרש : שתי מנות גדייםעגלים, כבשים ו

 

 \ 

                                    

       

 ן נגד פסטורלוזיס?מדוע לחס

הוא מגן מפני מוות פתאומי עקב פסטורלוזיס • 
 ספטימי.

 מפחית את השכיחות של פסטורלוזיס פנאומוני.• 

 ממזער את עלות הטיפול לאורך חיי החיה.• 

זו החלופה היחידה לאנטיביוטיקה בחוות עם • 
 רב עמידים. להשל זני פסטור שכיחות גבוהה

תרומה ר הודות השפעה חיובית במדדי הייצו• 
 לבריאות החיה

 

 

 



                                                

 התוויות

 ( הנגרמות על ידי חיידקים ואו טוקסינים ממשפחת הקלוסטרידיום בבעלי חיים.Enterotoxaemiaחיסון פעיל כנגד מחלות סימום מעיים )

 carbuncular fever, necrotizing Infectious, tetanus, hepatitis, malignant oedema, pulpy kidney disease, ictericחיסון נגד 
enterotoxaemia   ועוד מחלות הנגרמות על ידי Cl.perfringes   מסוגיםC,B,A ו- Cl.novi Septicum.Cl ,  D  סוגCl, chauvoei tetani ו- 

Cl.sordellii 

 הקלוסטרום של אימהות מחוסנות, בשלושת החודשים הראשונים לחייהם. חיסון זה מעניק חיסון פסיבי לצאצאים דרך

 מינון והוראות שימוש

 תרכיב זה מיועד להזרקה בלבד. יש לנער היטב לפני השימוש.

 עורית .-"ל תתמ 5: בקר

 עורית .-מ"ל תת 2ועזים:  בשיםכ

 מ"ל לתוך השריר . 2: חזירים

  יונקים צעירים: מומלץ להזריק שתי מנות במרווח של ארבעה שבועות ביניהן, החל מהשבוע השני

 שבועות. 6לחייהן. חיסון חוזר בכל  12-אימהות: מומלץ לחסן מהשבוע ה

 של ארבעה שבועות. יש לחזור על החיסון מידי ששה חודשים ת במרווחבוגרים ונקבות שאינן בהיריון: שתי מנו

 .היריון: בהתאם לתאריך ההמלטה, שני חיסונים:

 בשבוע הרביעי ובשבוע השמיני להיריון. חיסון שלישי שלושה שבועות לפני ההמלטה.

 

 

 

 מעיים םסימו

 סיבה באקס



                                                                                                                         

                               

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               

Agalax Uno 

 אגלקס אונו 

חיסון פעיל נגד מיקופלסמה אגלקטיה,לכבשים 

 ולעזים

 התוויות

חיסון פעיל לכבשים ולעזים נגד מחלות הנגרמות על ידי 

Mycoplasma agalactiae   . 

 מניעת זיהומים וצמצום סימנים קליניים.
 שהוגשה. תחילת החסינות: כחודש לאחר המנה השנייה

 משך החסינות: ארבעה חודשים לאחר המנה השנייה שהוגשה.
 מומלץ לחזור על החיסון מידי ארבעה עד ששה

 חודשים, בהתאם לרמת הנגיעות ולהמלצות הרופא הווטרינר.
בבעלי חיים בסיכון גבוה מומלץ לתת מנה שנייה לאחר שבועיים עד 

 ארבעה שבועות ממתן המנה הראשונה.

 חיסון בהיריון ובהנקה.אפשר להשתמש ב

 בנקבות מיניקות תיתכן ירידה קלה בייצור החלב.

 לאחר כיומיים ממתן החיסון ישוב ייצור החלב לתקנו.

 מינון והוראות שימוש

 מ"ל לראש. 2כבשים ועזים: 

 עורית בלבד.-תרכיב זה ניתן בהזרקה תת

 יש לנער היטב לפני השימוש.

 זמן המתנה לפני שיווק

 ימים 0

 אזהרות

 אין להשתמש בתרכיב זה בבעלי חיים חולים או

 הסובלים מלחץ .

 2נא לאחסן ולהעביר בקירור בטמפרטורה של :  אחסון וחיי מדף

 .  מעלות 8עד מעלות 

 אין להקפיא את התרכיב.

 יש להרחיק מקרני השמש.

 יש לשמור באריזה המקורית.

 מנות. 50 –מ"ל  100משווק באריזות של 

 



                                                                       

ולהפחתת הסימנים הקליניים הנגרמים על ידי סרוטייפים  וסוירהכבשים למניעת לחיסון פעיל 

Serotype 1 (BTV-1), serotype 4 (BTV-4), serotype 8 (BTV-8):ון הלש (של נגיף כחול  

 ההמלצה לחיסון 
 כבשים:

 מ"ל. 2חיסון ראשון: מתן מנה אחת של -
 חודשים. 12מ"ל לאחר  2זר: מתן מנה אחת של חיסון חו -

 בקר:
 מ"ל בהפרש של שלושה שבועות. 4חיסון ראשון: מתן שתי מנות של  -
 חודשים. 12מ"ל לאחר  4חיסון חוזר: מתן מנה אחת של  -
 

 Orbivirusמחלת כחול הלשון היא מחלה וירלית של כבשים ומעלי גירה אחרים הנגרמת ע"י נגיף ארבו ( 

 .בחושים, (המועבר ע"י חרקים Reoviridae -הממשפחת 

 
 היו התפרצויות של המחלה גם בבקר. המחלה מיוחסת בעיקר לכבשים. אך בשנים האחרונות באופן מסורתי

מעלות צלזיוס(, בצקת בולטת באזור הראש, דמומים   42-40.5מחלת כחול הלשון זוהי מחלה אקוטית המאופיינת בחום גבוה )
 ות ודלקות שרירים.בחלל הפה, הקורונ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Syvazul® BTV suspension for injection 

8)-4), serotype 8 (BTV-1), serotype 4 (BTV-Serotype 1 (BTV) 

 



 

 PGF Veyx® forte    י.גי.אפ ואייקספ

                                                                                                                         
       

 
 
 

 התוויות
 ביוץ של פרות-ור זמני ייחוםתרופה הורמונלית המיועדת לסיד

 ושל חזירות. 
 טיפול בציסטות לוטאלי אנדומטריטיס, פיומטרה, מחלות רחם

  בשחלות 
 להיריון. 120-תרופה זו מיועדת גם להפסקת היריון עד היום ה 

 בקר )פרות(
 זמן המתנה

 ימים 2פרות וחזירות לפני שחיטה: 
 לחלב: אין זמן המתנה.

 
 
 
 
 
 
 

 

PG 
  PGזריקות  2הוא  הפרוטוקול הפשוט והמקובל, .ולא הרות ות או הפרות הן מחזוריותבהנחה שהעגל

 
PG ראשון   

 ביום אקראי בהתאם למועד ההזרעה
 המתוכנן.

PG שני 

 יום( 14יום, פרות  11)עגלות  ימים אחרי זריקה ראשונה. 14-11
 ההזרעה

 (ראשונהכבר אחרי הזריקה ה ניתן להזריע)ימים.  3-2הייחום נצפה אחרי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 תמיסה להזרקה, פעילות ממושכת וטרינרי 02אוקסיקל 
 
 

 
 
 

 אופן המתן והמינון:
 בהתאם להוראות הרופא הוטרינר.

 בזריקה לשריר. (ק"ג משקל גוף 10מ"ל ל  1)מ"ג/ק"ג משקל גוף  20המינון המומלץ הוא 
 מ"ל לנקודת הזרקה. 25מתן מקסימלי לבקר 

 .(ימים 3)שעות  72חריפות המחלה, ייתכן ויהיה צורך לחזור על הטיפול אחרי בהתאם ל
 אין להזריק שוב באותה נקודת הזרקה.

 
 התוויה

זיהומים הנגרמים על ידי מיקרואורגניזמים הרגישים לאוקסיטטרציקלין, כגון זיהומים בדרכי הנשימה, דרכי העיכול, דרכי 
 ים משניים, רקמות רכות, עור ופצעים, זיהומהשתן

, אנתרקס. וזיס, לפטוספירוזיס, פאנאריטיום,אנפלסמ קוליבצילוזיס. נקרובצילוזיס ,shipping fever, דלקת ברונכיטיסבקר:  

  clamidiosis .הפלה אנזואטית )כלמידיוזיס( , מחלת טבורהטלףכבשים, עזים: זיהומים בדרכי הנשימה, ריקבון 

 קוליבצילוזיס בחזירונים, לפטוספירוזיס, , אפידרמיטיס חזירים: דלקת ריאות אנזואטית, נזלת, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

                                                                                  
 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DEXAKEL VETERINARY 

 DEXAMETHASONE AS SODIUM PHOSPHATE 2 MG/MLמרכיב פעיל

Target species 

 

 דקסקל וטרינרי

 תכונות פרמקולוגיות:

 Dexamethasone מקורטיזון וחזק פי  30ורטיקוסטרואיד סינתטי חזק, בעל השפעה אנטי דלקתית החזק פי הוא גלוקוק

 אלרגיות, גלוקונוגנטיות ואנטי סטרס יוצאות דופן.-מפרדניזון. בנוסף, לדקסמטזון תכונות אנטי 7-10

 לשימוש:
דלקת שלד בשרירים ושלד תהליכים מטבוליים כמו קטוזיס בבקר  וכבשים. תהליכים דלקתיים לא זיהומיים, במיוחד  

 )דלקת פרקים, בורסיטיס, דלקת מפרקים ניוונית, דלקת הגידים, נקעים, דלקת בשרירים, עצמות וגידים(.
 במחלות זיהומיות חריפות )דלקת עטין חריפה, דלקת מפרקים, דלקת ריאות( בשילוב עם טיפול אנטיביוטי מתאים.

 צל סוסים ובקר, עקיצות נחש(. לחץ וסטרס.מצב אלרגי )אסטמה, אקזמה, גרדת,  למיניטיס א
 מינונים:

 .ק"ג 5מ"ל /  0.5 - 0.25מ"ג לק"ג (  0.2 - 0.1חתולים, כלבים: )
 .ק"ג 400מ"ל /  10 - 5ק"ג(  100מ"ג /  5 - 2.5בקר, סוסים: )

 .ק"ג 50מ"ל /  2 - 1ק"ג(  50מ"ג /  4 - 2כבשים, עזים, עגלים: )
 ק"ג. 100מ"ל /  2.5ק"ג(  100מ"ג /  5תאריך ההמלטה הצפוי(: ) ני) שבוע לפ:לזירוז המלטה בפרות
 ק"ג. 50מ"ל /  6ק"ג(  10מ"ג /  2.5עזים: ) זירוז המלטה בכבשים

 
 מ''ל 50: כמות לאריזה 
 
 
 



 

 %02סיויקוינול 

Syvaquinol 

 ה ממשפחת הפלואורוקוינולונים בתמיסה למי שתייהאנטיביוטיק

 Enrofloxacin 100 mg/ml: הרכב

 :התוויות

 לטיפול ומניעה של זיהומים הנגרמים על ידי משפחת חיידקים גרם

 חיוביים/שליליים הרגישים לאנרופלוקססין 

Mycoplasma gallisepticum 

Mycoplasma synoviae 

Avibacterium paragallinarum  

Pasteurella multocida 

 

 מינון

 ב מים( .מ"ל תכשיר לקו 500-ימים )שווה ל 5 – 3ק"ג ביממה למשך  10מ"ל תכשיר לכל  1

 יש להכין תמיסה טרייה מידי יום, ולפנות את השאריות מהיום הקודם.

 יש להשתמש בכפפות.

 

 

 אריזה

 ליטר . 5,1משווק באריזות של 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



                       
 

 

Chlortetracycline HCl במהירות במערכת  במים נספגבמתן  מיקרוביאלי הרחב שלו-מאופיין בספקטרום הפעילות האנטי

 ורקמות. העיכול ובכך מאפשר להגיע לרמות גבוהות של נוזלים בדם

 פעולה בקטריוסטטית על מספר גדול של חיידקים גראם חיוביים וגראם שליליים, כגון סלמונלה ופסטורלה .

 Chlortetracycline HCl  נשימהומחלות לטיפול בזיהומי מעיים. 

 

 

 

    

        

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פרטווט
Partovet 

 הורמונים סינתטיים לשימוש וטרינרי בהזרקה

  

 הרכב

 יב"ל אוקסיטוצין סינתטי, 10מ"ל מכיל  1כל 

Chlorbutanol, benzyl alcohol, sodium, chloride, acetic acid 

  

 התוויות

 להשפעה על שרירי הרחם בשלבים האחרונים של ההיריון, במהלך ההמלטה ומספר ימים לאחר מכן.

התכשיר משמש להחשת תהליך ההמלטה, לסילוק השליה ו/או להגברת מתן חלב בפרות, סוסות, כבשות, כלבות, חתולות 

 ירות.וחז

  

 מינון

 ורידית )חצי מינון(. אפשר לדלל במים המיועדים להזרקה. מינון מומלץ:-עורית או תוך-שרירית, תת-מתן בהזרקה תוך

 מ"ל 6- 4סוסות ופרות: 

 מ"ל 2 – 1כבשות ועזים: 

 מ"ל 4 – 2חזירות: 

 מ"ל 1 – 0.25כלבות וחתולות: 

 דקות. 40במידת הצורך אפשר לחזור על הטיפול מידי 

הערה: בזמן ההמלטה יש להגיע להרפיה מוחלטת של צוואר הרחם, באופן טבעי או על ידי שימוש באסטרוגן לפני מתן 

 האוקסיטוצין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Procactive 300 mg/ml injectable suspension 

 
  

 

        

 

 

 

 

 

 

נהתזמן המ אריזה (רכיבים פעילים מתן  ) 

מ"ל 100בקבוקון   
 

ימים 6חזירים: בשר:   

,ימים 6פרות: בשר:   

ימים 4 (שעות 96חלב:  ). 

 בנזילפניצילין פרוקאין   תוך שרירי

 
 
 

פוסולוגיה      

 (מ"ג בנזילפניצילין לק"ג 5.66-מ"ג של בנזילפניצילין פרוקאין לק"ג משקל גוף )שווה ערך ל  10המינון המומלץ הוא 

  ימים 3-5ק"ג משקל גוף בכל יום למשך  30מ"ל לכל  1-המקביל ל 

ר הזרקה לחזיריםמ"ל לאת 2.5-אין להזריק יותר מ   

מ"ל לאתר הזרקה 12אין להזריק לפרות יותר מ   
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ליטר 5ליטר /  1טיסול 

 

 
 )טיסול( S.Tתמיסה וטרינרית 

T.Sol 
 טרימתופרים תמיסה טיפולית מרוכזת המכילה סולפאמטוקסזול בעל טווח פעולה רחב בשילוב

  

 הרכב

 מיליליטר תכשיר מכילים: 1000כל 

Sulphamethoxazole 80 mg 

Trimethoprim 20 mg 

  

 התוויות

תכשיר זה מיועד לטיפול בזיהומים חיידקיים של דרכי הנשימה ו/או מערכת העיכול הרגישים למשפחת 

 הסולפונאמידים / טרימתופרים.

 מיועד לטיפול בבעלי כנף או בחזירים.

 לא חל שיפור בסימנים הקליניים, יש לבדוק אבחנה ולשנות את הטיפול בהתאם. אם

  

 מינון

 ימים. 7 – 4מ"ג טרימתופרים לכל קילוגרם ממשקל גוף למשך  6-מ"ג סולפאמטוקסזול ו 24מנה יומית של 

 ימים. 7 – 4ליטר מי שתייה רצופה במשך  1000ליטר תכשיר לכל  2 – 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
                                                                                   

 20טילוקל 

Tylokel 20 

  ורידית בבקר-תמיסת טילוזין להזרקה תוך

  

 הרכב

 Tylosin as Tartrateמ"ג טילוזין  200מ"ל מכיל  1כל 

  

 התוויות

 רולידים.תרופה אנטיביוטית מקבוצת המק

 חיוביים וסוגי ספירוכטות, ויבריו שונים.-אנטיביוטיקה זאת פעילה נגד חיידקים גראם

 בבקר. PPLO'Sאנטיביוטיקה זאת פעילה במיוחד נגד חיידקי מיקופלזמה או  

  

 מינון

 :, כלומרמ"ג לכל ק"ג משקל גוף 2.5 – 10מינון מומלץ בבקר: 

 ימים.  5 - 3ק"ג משקל גוף מדי יום, במהלך  10מ"ל    1 - 0.5בקר: 

 ימים. 5 - 3ק"ג משקל גוף  מדי יום, במהלך  10מ"ל   גוף של  0.4 - 0.3עזים: עגלים, כבשים, 

 אטית מאוד.תרופה זו מיועדת למתן באינפוזיה 

 

 

        

 
 שימוש:

 ,זיהומיהחיים כגון ברונכופונומוניה, נזלת, דלקת ריאות מניעה וטיפול בדלקות בדרכי הנשימה בכל בעלי 

 .דלקת פרקים ,, סינוסיטיס זיהומיות, CRDמיקופלזמה 

 -, דיזנטריה בחזירים erysipelas -בבקר  foul-in-the-footדלקת עטין,  ,דלקת מפרקים -דלקות פצעים ועור 

 זיהומים משניים. -לפטוספירוזיס  , דלקת אוזניים אצל כלבים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  
 

 

 

הוא מזון מינרלים באיכות גבוהה המתאים לבקר, כבשים, עזים,  JOSERA Universaleimer -ה

י מזג אוויר. הוא משמש  כדי לכסות את צבאים וסוסים. דלי ליקוק  טעימה מאוד ועמידה בפנ
 דרישת בעלי החיים למינרלים ויסודות קורט.

 , מה שהופך אותו מתאים גם לכבשים, עזים ואיילים.נחושתלא מכיל הוא גם 
 

 תכונות המוצר:

Ca/P = 3,8:1  

 מכיל מיקרואלמנטים, ברזל, אבץ, מנגן, יוד, כרום, סלניום, מוליבדן, ונדיום וקובלט.

 ללא תוספת נחושת 

 ממקור סלק סוכר 15מכיל מולסה % 

 20סוכרים % 

 5.0%עשב חיטה  סובין  
 יתרונות המוצר:

 המוצר משלב אבן מלח וגם מולסה מסלק סוכר איכותית

 עמידות גבוהה בפני מזג אוויר

 טעימות גבוהה

 גרמניה Josera GmbHתוצרת  

 



 1%אקומקטין 

Ecomectin veterinary 
 נוגד טפילים פנימיים וחיצוניים להזרקה בבקר, בכבשים ובחזירים

  

 הרכב

 mg 10  Ivermectineמ"ל מכיל  1כל 

 התוויות

 ( מיועדת לטיפולIvermectineתרופה מקבוצת האיברמקטינים )

 ושליטה בטפילים שונים: בקר וכבשים: תולעים עגולות של קיבה 

 sheepת, דלקות עור או דרמטיטיס מטפילים כמו ומעיים, תולעי ריאו 

 scrab ( זוחלי אף ,nasal bots.ועוד ) 

 חזירים: תולעים עגולות של קיבה ומעיים, תולעי ריאות, דלקות עור ומיאזיס

 , וכן טפילים חיצוניים, כגון קרדיות וכינים. עוזר בשליטה על הקרציות.

 מינון

 עורית בלבד.-להזרקה תת

 ק ומחט סטריליים בלבד.יש להשתמש במזר

 לפני ההזרקה יש לנקות ולחטא היטב את מקום ההזרקה כדי למנוע זיהומים.

 ק"ג משקל גוף.                                           50מ"ל תכשיר לכל  1בקר: 

 משקל גוף. ק"ג 5מ"ל לכל  0.1ק"ג יש לתת  20-ק"ג משקל גוף. בכבשים צעירים מתחת ל 25מ"ל לכל  0.5כבשים: 

ק"ג משקל  3מ"ל לכל  1.5ק"ג יש לתת  16-ק"ג משקל גוף. בחזירונים צעירים מתחת ל 50מ"ל לכל  1.5חזירים: 

 גוף.

 תדירות ההזרקה והזרקות חוזרות: יש להתייעץ עם וטרינר, כל מצב ומחלה לגופם.

 יש לעיין בעלון לצרכן המצורף למוצר –אזהרות ואחסון וחיי מדף 

 פני שחיטהזמן המתנה ל

 ימים 49פרות: 

 ימים 42כבשים: 

 ימים 28חזירים: 

 נקבות חולבות ולא חולבות:

 אסור להשתמש בחלב של נקבות בזמן הטיפול.

 אין להשתמש בתכשיר זה בנקבות חולבות.

 יום לאחר ההמלטה. 60אין לתת תכשיר זה בנקבות שאינן חולבות לפחות 

 אריזה

 מ"ל . 50,200,500משווק באריזות של 
 

 

 

 


