INGELVAC DART
Vacina inativada contra rinite atrófica dos suínos
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM. E FARMACÊUTICA
Fórmula:
Cada mL contém: Hemaglutinina de Bordetella bronchisepticum ≥44,8 unidades EIA; toxóide de
B. bronchiseptica ≥22,4 unidades EIA; toxóide de Pasteurella multocida ≥7 unidades EIA.
Indicações:
Recomendada para a vacinação de suínos saudáveis e suscetíveis contra a rinite atrófica
causada pela B. bronchiseptica toxigênica e P. multocida toxigênica Tipo D, conferindo
proteção contra a toxina produzida por P. multocida toxigênica Tipos A.
Dosagem:
Injetar 2 mL por via intramuscular.
Administração:
A proteção no leitão é conferida pelos anticorpos maternais presentes no colostro. Por esta
razão, os leitões devem receber o colostro de porcas vacinadas logo após o nascimento. Agitar
bem antes de usar. Reprodutoras: injetar 2 mL por via intramuscular 5 semanas antes do parto
e repetir 2 semanas antes do parto. Nas parições subsequentes, vacinar uma só vez 2-3
semanas antes do parto.
Precauções:
Uma vez aberto o frasco, utilizar todo o conteúdo. Não vacinar os suínos 21 dias antes do
abate. Podem ocorrer reações anafilactóides; neste caso, administrar epinefrina como antídoto.
Não vacinar animais enfermos, parasitados, subnutridos ou sob condições de estresse.
Conservar entre 2-7°C. Evitar congelamento. Manter fora do alcance de crianças e animais
domésticos. O uso concomitante com substâncias antimicrobianas ou anti-inflamatórias poderá
interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação.
Apresentação:
Frasco-ampola de plástico contendo 20 ou 100mL.
Classe Terapêutica:
VACINAS, CORANTES E DILUENTES (BIOLÓGICOS)
Princípio(s) Ativo(s):
TOXÓIDE BACTERIANO
VAC. BORDETELLA (VER RINITE ATRÓFICA, E TOSSE DOS CANIS)
VAC. PASTEURELOSE
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