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در  واکسیناســیون  زمــان  در  همیشــه  حساســیت  ضــد  داروهــاى    

دســترس قرار داشته باشند . 

ویــال هــاى مصــرف شــده واکســن مطابــق دســتورالعمل ســازمان     

دامپزشــکى امحا گردد . 

 موارد منع مصرف:  
از مصــرف ایــن محصول پــس از تاریخ انقضا خوددارى کنید.      

ــک  ــا محصــوالت ایمونولوژی ــا واکســن هــاى دیگــر ی ــن محصــول را ب     ای

نکنید.   مخلوط 

    توصیــه مــى شــود واکســن هــاى دیگــر بالفاصلــه قبــل، همزمــان و 

بالفاصله بعد از تزریق این واکســن اســتفاده نشود. 

 عوارض جانبى :  
    وجــود تــورم بــدون درد در ناحیــه تزریــق ممکــن اســت، رخ دهــد. 

تــورم موضعــى پس از مدت کوتاهى از بین مىرود . 

ــاق  ــادر ایجــاد واکنــش آلرژیــک عمومــى ممکــن اســت اتف ــوارد ن     در م

ــک  ــر دامپزش ــر دکت ــت نظ ــت دام تح ــر اس ــورت بهت ــن ص ــد. در ای بیفت

قرار گیرد. 

 شرایط نگهداري: 
    دور از دســترس اطفــال نگــه دارى شــود. در دمــاي 2-8 درجــه ســانتى 

گــراد حمــل و نگهــداري شــود. از نــور مســتقیم و حــرارت محافظــت شــود. 

ــر اســاس  ــد (ب ــخ تولی ــا 1 ســال پــس از تاری ــن شــرایط، واکســن ت در ای

تاریخ مندرج بر روي برچســب) قابل مصرف خواهد بود. 

 بســته بندى واکسن:  
    ظرف واکسن از پلیمر جنس پلى پرو پیلن و در حجم هاى 100 و 250 

میلى لیترى تهیه مىشــود . 

تولیدکننده:    
    شــرکت ویرا واکســن شایا  

  از یــخ زدن واکســن جــدا جلوگیــري شــود. در صــورت یــخ زدن، واکســن 

غیر قابل مصرف اســت. 

  توصیــه مــى شــود جهــت جلوگیــرى از شــیوع بیمــارى، واکسیناســیون در 

همــه حیوانات گله صورت گیرد.  

ــره  ــا ب ــاله ی ــه گوس ــادى ب ــى ب ــال آنت ــتن و انتق ــات آبس ــه حیوان ــق ب   تزری

جهــت محافظــت آنهــا در برابــر بیمــارى تــب برفکــى ضــرورى اســت ولــى بــا 

احتیاط و رعایت نکات زیر باید انجام شــود:  

ــار  ــق (اســتفاده از باکــس جهــت مه ــان تزری ــوان در زم آرامــش کامــل  حی

حیوان). 

ــتنى  ــى آبس ــاي پایان ــوص در ماه ــى بخص ــاى فیزیک ــز از برخورده پرهی

( 7 ماه به باال در گاو و 4 ماه به باال در گوســفند.) 

   بــه منظــور حفــظ یکنواختــى، قبــل و حیــن مصــرف، بطــري حــاوي واکســن  

به آرامى هم زده شــود. 

   محل تزریق با پنبه آغشــته به الکل 70 درصد ضد عفونى شــود. 

   همــراه داشــتن چنــد ســر ســوزن اســتریل اضافــه توصیــه مــى شــود تــا 

درصورت  غیراســتریل شــدن سرسوزن بتوان آن را تعویض نمود. 

از  و  اســتفاده  واکسیناســیون  روز  در  واکســن  ویــال  محتــواي     تمــام 

مصرف باقى مانده آن خودداري شــود.  

   حداکثر تا 8 ساعت پس از باز کردن ویال واکسن از آن استفاده کنید.

   واکنــش هــاى احتمالــى ایجــاد شــده در صــورت تزریــق بیشــتر از دز 

توصیه شــده ممکن مى باشد . 

   از ســوراخ کردن متعدد درب الســتیکى واکســن خودداري کنید. 

   از وســایل محافظتــى شــخصى (عینــک ایمنــى، دســتکش، ماســک، چکمــه 

و گان) استفاده شود.  

   درصورتــى کــه بــه صــورت اتفاقــى و یــا بــه هــر دلیــل  واکســن بــه بــدن 

فــرد واکســیناتور تزریــق گــردد باعــث درد و تــورم خواهــد شــد ، بــه 

خصــوص زمانــى کــه تزریــق در ناحیــه انگشــتان و مفاصــل باشــد. در ایــن 

تــا  درد  اگــر  درمــان  از  پــس  شــود.  مراجعــه  پزشــک  بــه  صــورت، 

12 ســاعت برطــرف نشــد مجــددا جهــت ادامــه درمــان بــه مراکــز پزشــکى 

مراجعه شود. 

   بیمــارى تــب برفکــى بعــد از آنســفالوپاتى اســفنجى شــکل گاوى (بیمــارى 

جنــون گاوى)،  ترســناکترین بیمــارى مربــوط بــه حیوانــات در جهــان توســعه 

یافتــه اســت، على رغم اینکــه میزان مرگ و میر پایینى دارد. 

 (Picornavir idae نــواده  بیمــارى تــب برفکــى بــا عامــل آفتوویــروس (خا

 ،  A،  C،O کـــه با هفـــت سـروتیـــپ اصـــلى وجــــود دارد، مرتبــــط است: 

SAT 1 در آفریقــا و آســیا یافــت مــى شــود، و SAT 2 و SAT 3 محــدود بــه 

آفریقــا هســتند، در حالى  که Asia1 فقط در آســیا وجــود دارد. از آنجایى که 

ــه یــک  ــدارد، ایمنیــت نســبت ب ــى متقاطــع وجــود ن بیــن ســروتیپ هــا ایمن

ــوع  ــن  موض ــود. ای ــى ش ــر نم ــواع دیگ ــر ان ــت در براب ــث محافظ ــویه باع س

کنــد.  ایجــاد  واکسیناســیون  هــاى  برنامــه  بــراى  را  مشــکالتى  میتوانــد 

بــه  منجــر  توانــد  مــى   FMDV بــه  حســاس  حیوانــات  آلودگــى 

ظهــور وزیکــول در پاهــا، داخــل و اطــراف حفــره دهــان و روى غــدد پســتانى 

دام مــاده گــردد. عفونــت پســتان از عوامــل شــایع در اثــر بیمــارى تــب 

برفکــى مــى باشــد. میزان عوارض در شــیوع تــب برفکى در حیوانات حســاس 

مــى توانــد بــه ســرعت بــه 100% برســد، بــا ایــن حــال، میــزان مــرگ و میــر 

بــه طــور کلــى بســیار کــم بــوده کــه در بزرگســاالن حــدود 2% و در حیوانــات 

ــى  ــد کانون ــت چن ــى از میوکاردی ــر ناش ــرگ و می ــد. م ــى باش ــوان 20% م ج

بیشــتر در حیوانــات جــوان دیــده مــى شــود. میوزیــت ممکــن اســت در ســایر 

نقاط نیز رخ دهد. 

ــل  ــا منتق ــاره ه ــورها و ق ــا، کش ــه ه ــن گل ــى بی ــاي مختلف ــا رو ش ه FMD ب

ــق  ــر از طری ــوان دیگ ــه حی ــوان ب ــک حی ــوال از ی ــال معم ــا انتق ــود ام ــى ش م

ــا بلــع صــورت مــى گیــرد. در مناطــق بومــى ، مهــم تریــن روش  استنشــاق ی

ــه  ــه ب ــت ک ــى اس ــن حیوانات ــتقیم بی ــاس مس ــق تم ــاالً از طری ــار، احتم انتش

ــد.  ــى کنن ــور م ــف عب ــاي مختل ــایري از مرزه ــا عش ــاري ی ــاى تج ــوان گاوه عن

ایــن ویــروس مــى توانــد بــه صــورت آئروســل بــراي مــدت طوالنــى درآب و 

ــد امــا درآب و هــواي گــرم و  ــا نیمــه گرمســیرى باقــى بمان هــواي معتــدل ی

ــاد از فاکتورهــاي مهــم  خشــک مانــدگاري طوالنــى نــدارد. ســرعت و جهــت ب

بیمــاري  مــوارد  در  هــوا هســتند.  طریــق  از  انتشــار  میــزان  تعییــن  در 

کمــون  دوره  گاوهــا،  در  مزرعــه  در  موجــود  معمولــى 

3-6 روز بــوده، امــا ممکــن اســت بیــن 1 تــا 7 روز متغیــر باشــد. انســان هــا 

اغلــب وســیله اى بــراي انتقــال ویــروس بــه حســاب مــى آینــد. ویــروس تــا 

28 ســاعت پــس از تمــاس، از مخــاط بینــى  افــرادي کــه بــا گاوهــاي آلــوده در 

تماس هســتند، بازیابى  شده است. 

 ترکیبات واکسن:  
ــروس  ــده) وی ــت کنن ــل 6PD50 (دز محافظ ــاوى حداق ــن ح ــر دز واکس   ه
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ــوم و  ــرا آفتووکســول و هیدروکســید آلومینی ــى در وی ــت روغن ــا ادجوان    ب

ادجوانت ســاپونین در ویرا آفتووکس 

 شــکل و نوع واکسن :
و  آفتووکســول)  (ویــرا  شــده  غیرفعــال  تزریقــى  روغنــى  امولســیون    

سوسپانســیون آبى، تزریقى غیرفعال شــده (ویرا آفتووکس) 

 موارد مصرف:
 O و A ، Asia1 به منظور ایجاد ایمنى فعال علیه تیپ هاي ویروس تب برفکى   

  دز و نحــوه مصرف:  
ــل  ــا داخ ــدي ی ــر (زیرجل ــى لیت ــدار 3 میل ــاله مق ــر رأس گاو و گوس ــه ه   ب

ویــرا  در  (زیرجلــدى)  میلــى لیتــر   5 و  آفتووکســول  ویــرا  در  عضالنــى) 

آفتووکس تزریق شود. 

ــل  ــا داخ ــدى ی ــر (زیرجل ــى لیت ــدار 1 میل ــز مق ــفند و ب ــر رأس گوس ــه ه   ب

ویــرا  در  (زیرجلــدي)  لیتــر  میلــى   1 و  آفتووکســول  ویــرا  در  عضالنــى) 

آفتووکس تزریق شود. 

 طریقه آماده ســازى واکسن: 
   ویال واکسن به خوبى تکان داده شود.از سرنگ استریل استفاده گردد. 

 برنامه و زمان مناســب واکسیناسیون: 
  در گاو، گوســاله، گوســفند و  بز، تجویز واکســن از 2  ماهگى آغاز مىشــود.  

در دام هــاى بالــغ، بــراى جلوگیــرى از بیمــارى، واکسیناســیون در هــر ســنى 

مــى توانــد صــورت پذیــرد. در دام هایــى کــه بــراي اولیــن بــار مایــه کوبــى 

مــى شــوند، واکسیناســیون در دو نوبــت و بــه فاصلــه 4-5 هفتــه در ویــرا 

آفتووکســول و 3-5 هفتــه در ویــرا آفتووکــس تکــرار و ســپس ماننــد ســایر 

دام هاي واکســینه، هر 6 ماه یک بار تکرار شــود. 

  در دام هایــى کــه از مــادر ایمــن متولــد نشــده باشــند، تجویــز واکســن از 

2 تا 3 هفتگى آغاز شــود. 

ــن  ــه بی ــه، در ®Vira-AftoVax فاصل ــاري در منطق   در صــورت شــیوع بیم

 Vira-AftoVaxol®واکسیناســیون 4 مــاه یــک بــار در نظــر گرفته شــود و در

براســاس میزان تیتر آنتى بادي در دام، واکسیناســیون تکرار گردد. 

 توصیــه ها واحتیاط هاي الزم:  
  فقط مصرف دامپزشــکى دارد. 

ــه  ــپتیک در هم ــرایط آس ــرد و ش ــره س ــن، زنجی ــرف واکس ــگام  مص ــه هن   ب

وسایل رعایت شود. 

. Asia 1 و ، SAT 3، SAT 2 ،  SAT1  



در  واکسیناســیون  زمــان  در  همیشــه  حساســیت  ضــد  داروهــاى    

دســترس قرار داشته باشند . 

ویــال هــاى مصــرف شــده واکســن مطابــق دســتورالعمل ســازمان     

دامپزشــکى امحا گردد . 

 موارد منع مصرف:  
از مصــرف ایــن محصول پــس از تاریخ انقضا خوددارى کنید.      

ــک  ــا محصــوالت ایمونولوژی ــا واکســن هــاى دیگــر ی ــن محصــول را ب     ای

نکنید.   مخلوط 

    توصیــه مــى شــود واکســن هــاى دیگــر بالفاصلــه قبــل، همزمــان و 

بالفاصله بعد از تزریق این واکســن اســتفاده نشود. 

 عوارض جانبى :  
    وجــود تــورم بــدون درد در ناحیــه تزریــق ممکــن اســت، رخ دهــد. 

تــورم موضعــى پس از مدت کوتاهى از بین مىرود . 

ــاق  ــادر ایجــاد واکنــش آلرژیــک عمومــى ممکــن اســت اتف ــوارد ن     در م

ــک  ــر دامپزش ــر دکت ــت نظ ــت دام تح ــر اس ــورت بهت ــن ص ــد. در ای بیفت

قرار گیرد. 

 شرایط نگهداري: 
    دور از دســترس اطفــال نگــه دارى شــود. در دمــاي 2-8 درجــه ســانتى 

گــراد حمــل و نگهــداري شــود. از نــور مســتقیم و حــرارت محافظــت شــود. 

ــر اســاس  ــد (ب ــخ تولی ــا 1 ســال پــس از تاری ــن شــرایط، واکســن ت در ای

تاریخ مندرج بر روي برچســب) قابل مصرف خواهد بود. 

 بســته بندى واکسن:  
    ظرف واکسن از پلیمر جنس پلى پرو پیلن و در حجم هاى 100 و 250 

میلى لیترى تهیه مىشــود . 

تولیدکننده:    
    شــرکت ویرا واکســن شایا  

  از یــخ زدن واکســن جــدا جلوگیــري شــود. در صــورت یــخ زدن، واکســن 

غیر قابل مصرف اســت. 

  توصیــه مــى شــود جهــت جلوگیــرى از شــیوع بیمــارى، واکسیناســیون در 

همــه حیوانات گله صورت گیرد.  

ــره  ــا ب ــاله ی ــه گوس ــادى ب ــى ب ــال آنت ــتن و انتق ــات آبس ــه حیوان ــق ب   تزری

جهــت محافظــت آنهــا در برابــر بیمــارى تــب برفکــى ضــرورى اســت ولــى بــا 

احتیاط و رعایت نکات زیر باید انجام شــود:  

ــار  ــق (اســتفاده از باکــس جهــت مه ــان تزری ــوان در زم آرامــش کامــل  حی

حیوان). 

ــتنى  ــى آبس ــاي پایان ــوص در ماه ــى بخص ــاى فیزیک ــز از برخورده پرهی

( 7 ماه به باال در گاو و 4 ماه به باال در گوســفند.) 

   بــه منظــور حفــظ یکنواختــى، قبــل و حیــن مصــرف، بطــري حــاوي واکســن  

به آرامى هم زده شــود. 

   محل تزریق با پنبه آغشــته به الکل 70 درصد ضد عفونى شــود. 

   همــراه داشــتن چنــد ســر ســوزن اســتریل اضافــه توصیــه مــى شــود تــا 

درصورت  غیراســتریل شــدن سرسوزن بتوان آن را تعویض نمود. 

از  و  اســتفاده  واکسیناســیون  روز  در  واکســن  ویــال  محتــواي     تمــام 

مصرف باقى مانده آن خودداري شــود.  

   حداکثر تا 8 ساعت پس از باز کردن ویال واکسن از آن استفاده کنید.

   واکنــش هــاى احتمالــى ایجــاد شــده در صــورت تزریــق بیشــتر از دز 

توصیه شــده ممکن مى باشد . 

   از ســوراخ کردن متعدد درب الســتیکى واکســن خودداري کنید. 

   از وســایل محافظتــى شــخصى (عینــک ایمنــى، دســتکش، ماســک، چکمــه 

و گان) استفاده شود.  

   درصورتــى کــه بــه صــورت اتفاقــى و یــا بــه هــر دلیــل  واکســن بــه بــدن 

فــرد واکســیناتور تزریــق گــردد باعــث درد و تــورم خواهــد شــد ، بــه 

خصــوص زمانــى کــه تزریــق در ناحیــه انگشــتان و مفاصــل باشــد. در ایــن 

تــا  درد  اگــر  درمــان  از  پــس  شــود.  مراجعــه  پزشــک  بــه  صــورت، 

12 ســاعت برطــرف نشــد مجــددا جهــت ادامــه درمــان بــه مراکــز پزشــکى 

مراجعه شود. 

   بیمــارى تــب برفکــى بعــد از آنســفالوپاتى اســفنجى شــکل گاوى (بیمــارى 

جنــون گاوى)،  ترســناکترین بیمــارى مربــوط بــه حیوانــات در جهــان توســعه 

یافتــه اســت، على رغم اینکــه میزان مرگ و میر پایینى دارد. 

 (Picornavir idae نــواده  بیمــارى تــب برفکــى بــا عامــل آفتوویــروس (خا

 ،  A،  C،O کـــه با هفـــت سـروتیـــپ اصـــلى وجــــود دارد، مرتبــــط است: 

SAT 1 در آفریقــا و آســیا یافــت مــى شــود، و SAT 2 و SAT 3 محــدود بــه 

آفریقــا هســتند، در حالى  که Asia1 فقط در آســیا وجــود دارد. از آنجایى که 

ــه یــک  ــدارد، ایمنیــت نســبت ب ــى متقاطــع وجــود ن بیــن ســروتیپ هــا ایمن

ــوع  ــن  موض ــود. ای ــى ش ــر نم ــواع دیگ ــر ان ــت در براب ــث محافظ ــویه باع س

کنــد.  ایجــاد  واکسیناســیون  هــاى  برنامــه  بــراى  را  مشــکالتى  میتوانــد 

بــه  منجــر  توانــد  مــى   FMDV بــه  حســاس  حیوانــات  آلودگــى 

ظهــور وزیکــول در پاهــا، داخــل و اطــراف حفــره دهــان و روى غــدد پســتانى 

دام مــاده گــردد. عفونــت پســتان از عوامــل شــایع در اثــر بیمــارى تــب 

برفکــى مــى باشــد. میزان عوارض در شــیوع تــب برفکى در حیوانات حســاس 

مــى توانــد بــه ســرعت بــه 100% برســد، بــا ایــن حــال، میــزان مــرگ و میــر 

بــه طــور کلــى بســیار کــم بــوده کــه در بزرگســاالن حــدود 2% و در حیوانــات 

ــى  ــد کانون ــت چن ــى از میوکاردی ــر ناش ــرگ و می ــد. م ــى باش ــوان 20% م ج

بیشــتر در حیوانــات جــوان دیــده مــى شــود. میوزیــت ممکــن اســت در ســایر 

نقاط نیز رخ دهد. 

ــل  ــا منتق ــاره ه ــورها و ق ــا، کش ــه ه ــن گل ــى بی ــاي مختلف ــا رو ش ه FMD ب

ــق  ــر از طری ــوان دیگ ــه حی ــوان ب ــک حی ــوال از ی ــال معم ــا انتق ــود ام ــى ش م

ــا بلــع صــورت مــى گیــرد. در مناطــق بومــى ، مهــم تریــن روش  استنشــاق ی

ــه  ــه ب ــت ک ــى اس ــن حیوانات ــتقیم بی ــاس مس ــق تم ــاالً از طری ــار، احتم انتش

ــد.  ــى کنن ــور م ــف عب ــاي مختل ــایري از مرزه ــا عش ــاري ی ــاى تج ــوان گاوه عن

ایــن ویــروس مــى توانــد بــه صــورت آئروســل بــراي مــدت طوالنــى درآب و 

ــد امــا درآب و هــواي گــرم و  ــا نیمــه گرمســیرى باقــى بمان هــواي معتــدل ی

ــاد از فاکتورهــاي مهــم  خشــک مانــدگاري طوالنــى نــدارد. ســرعت و جهــت ب

بیمــاري  مــوارد  در  هــوا هســتند.  طریــق  از  انتشــار  میــزان  تعییــن  در 

کمــون  دوره  گاوهــا،  در  مزرعــه  در  موجــود  معمولــى 

3-6 روز بــوده، امــا ممکــن اســت بیــن 1 تــا 7 روز متغیــر باشــد. انســان هــا 

اغلــب وســیله اى بــراي انتقــال ویــروس بــه حســاب مــى آینــد. ویــروس تــا 

28 ســاعت پــس از تمــاس، از مخــاط بینــى  افــرادي کــه بــا گاوهــاي آلــوده در 

تماس هســتند، بازیابى  شده است. 

 ترکیبات واکسن:  
ــروس  ــده) وی ــت کنن ــل 6PD50 (دز محافظ ــاوى حداق ــن ح ــر دز واکس   ه

 A05IR _ AG VII_ کشــته شــده بیمــارى تــب برفکــى، ســو یــه هــاى

  O-PanAsia-2 _ Asia1

ــوم و  ــرا آفتووکســول و هیدروکســید آلومینی ــى در وی ــت روغن ــا ادجوان    ب

ادجوانت ســاپونین در ویرا آفتووکس 

 شــکل و نوع واکسن :
و  آفتووکســول)  (ویــرا  شــده  غیرفعــال  تزریقــى  روغنــى  امولســیون    

سوسپانســیون آبى، تزریقى غیرفعال شــده (ویرا آفتووکس) 

 موارد مصرف:
 O و A ، Asia1 به منظور ایجاد ایمنى فعال علیه تیپ هاي ویروس تب برفکى   

  دز و نحــوه مصرف:  
ــل  ــا داخ ــدي ی ــر (زیرجل ــى لیت ــدار 3 میل ــاله مق ــر رأس گاو و گوس ــه ه   ب

ویــرا  در  (زیرجلــدى)  میلــى لیتــر   5 و  آفتووکســول  ویــرا  در  عضالنــى) 

آفتووکس تزریق شود. 

ــل  ــا داخ ــدى ی ــر (زیرجل ــى لیت ــدار 1 میل ــز مق ــفند و ب ــر رأس گوس ــه ه   ب

ویــرا  در  (زیرجلــدي)  لیتــر  میلــى   1 و  آفتووکســول  ویــرا  در  عضالنــى) 

آفتووکس تزریق شود. 

 طریقه آماده ســازى واکسن: 
   ویال واکسن به خوبى تکان داده شود.از سرنگ استریل استفاده گردد. 

 برنامه و زمان مناســب واکسیناسیون: 
  در گاو، گوســاله، گوســفند و  بز، تجویز واکســن از 2  ماهگى آغاز مىشــود.  

در دام هــاى بالــغ، بــراى جلوگیــرى از بیمــارى، واکسیناســیون در هــر ســنى 

مــى توانــد صــورت پذیــرد. در دام هایــى کــه بــراي اولیــن بــار مایــه کوبــى 

مــى شــوند، واکسیناســیون در دو نوبــت و بــه فاصلــه 4-5 هفتــه در ویــرا 

آفتووکســول و 3-5 هفتــه در ویــرا آفتووکــس تکــرار و ســپس ماننــد ســایر 

دام هاي واکســینه، هر 6 ماه یک بار تکرار شــود. 

  در دام هایــى کــه از مــادر ایمــن متولــد نشــده باشــند، تجویــز واکســن از 

2 تا 3 هفتگى آغاز شــود. 

ــن  ــه بی ــه، در ®Vira-AftoVax فاصل ــاري در منطق   در صــورت شــیوع بیم

 Vira-AftoVaxol®واکسیناســیون 4 مــاه یــک بــار در نظــر گرفته شــود و در

براســاس میزان تیتر آنتى بادي در دام، واکسیناســیون تکرار گردد. 

 توصیــه ها واحتیاط هاي الزم:  
  فقط مصرف دامپزشــکى دارد. 

ــه  ــپتیک در هم ــرایط آس ــرد و ش ــره س ــن، زنجی ــرف واکس ــگام  مص ــه هن   ب

وسایل رعایت شود. 
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