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USO VETERINÁRIO

50 mL

Nº 139-6

Venc: XXX/00

COMPOSIÇÃO: É uma suspensão contendo vírus inativados por betapropiolactona de BVD-Diarreia Viral Bovina
Tipo 1 amostra citopática e não citopática, BVD Diarreia Viral Bovina Tipo 2 amostra citopática,
IBR-Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, BRSV-Vírus Respiratório Sincicial Bovino, PI3-Parainﬂuenza Bovina tipo 3
e bacterinas do cultivo de Pasteurella haemolytica, Leptospiras pomona, canicola, icterohaemorrhagiae,
hardjo, wolfﬁi e grippotyphosa, mortos pelo formol e calor e adsorvidos pelo gel de hidróxido de alumínio como
adjuvante. INDICAÇÃO: Na proﬁlaxia das enfermidades respiratórias e reprodutivas bovinas causadas pelos
vírus BVD (Diarreia Viral Bovina), IBR (Rinotraqueíte Infecciosa Bovina), BRSV (Vírus Respiratório Sincicial
Bovino), PI3 (Parainﬂuenza Bovina tipo 3), das bactérias Pasteurella haemolytica, Leptospiras pomona,
canicola, icterohaemorrhagiae, hardjo, wolfﬁi e grippotyphosa. DOSES E MODO DE USAR: Dose: 5 mL via
subcutânea. Em animais primovacinados (animais não vacinados anteriormente): fazer uma dose e
repetir a dose após 30 dias. Revacinar semestralmente com uma dose. Bezerros: fazer a primeira dose aos 4
meses e repetir a dose após 30 dias. Revacinar semestralmente com uma dose. A imunidade se efetivará 21
dias após a última revacinação. CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS: Recomenda-se, para um melhor
controle da sanidade do rebanho, testes diagnósticos para determinar quais agentes podem estar acometendo
o rebanho quando houver desordens reprodutivas e respiratórias. Não vacinar animais doentes e debilitados. A
vacinação de animais enfermos, subnutridos, com alta carga parasitária ou sob condições de estresse
comprometem o desenvolvimento de uma resposta imunológica sólida e duradoura. Conservar a vacina em
temperatura entre 2 °C e 8 °C, até o momento da aplicação. Não congele o produto. Veriﬁcar o prazo de
validade do produto. Agitar vigorosamente o frasco antes e durante a aplicação da vacina. Desinfetar o local da
aplicação da vacina e usar agulhas e seringas estéreis. O uso concomitante (ou nos dias que antecedem e
sucedem a vacinação) com substâncias antimicrobianas ou anti-inﬂamatórias poderá interferir no
desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação. Em caso de choque anaﬁlático usar
epinefrina ou equivalente. Recomenda-se que a vacinação seja efetuada após a comprovação laboratorial do
complexo viral das enfermidades no rebanho. Venda sob prescrição do médico veterinário. Manter fora do
alcance de crianças e animais domésticos. Não vacinar animais 21 dias antes do abate. Licenciado no
Ministério da Agricultura sob nº 8.629 em 12/06/03. Proprietário e fabricante: Dechra Brasil Produtos
Veterinários Ltda. Travessa Dalva de Oliveira, 237 - Parque das Indústrias Leves - CEP: 86030-370 Londrina, Paraná, Brasil - CNPJ: 79.578.266/0001-76. Indústria Brasileira. SAC: 0800 400 7997 www.dechra.com.br. Responsável Técnica: Drª. Vera Lúcia Fernandes. CRMV-PR nº 3.014.

Fabr: XXX/00

Supravac 10

®

Vacina contra Rinotraqueíte Infecciosa,
Diarreia Viral Bovina Tipo 1 e 2,
Vírus Respiratório Sincicial,
Parainﬂuenza, Leptospiroses e
Pasteurelose Bovinas
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