
Perssa Vaccine Dilutor 

Product Description  

Vaccination as a valuable method in the prevention of various diseases in poultry. Vaccination of poultry is 

When using these methods, it is  Intraocular.done by various methods, including the method of spray and 

necessary that before administering, the vaccine are solved, in a suitable solvent (free of disinfectant as 

well as minerals such as chlorine, iodine, iron, ...), Then be prescribed. 

Perssa vaccine dilutor, which is produced according to international standards, free from any harmful salts 

methods is highly  ntraocular iand agents to vaccine particles and for use as vaccine dilutor for spray and 

suitable. 

Product properties 

Free from any harmful salts and agents to vaccine particles  

Easy Maintainability and portability 

Long lasting 

Ingredients 

Distilled and Deionized water 

Application: 

 
intraocular Usage method in  

Use 30 ml of vaccine dilutor for 1000 doses of vaccine 

Firstly, wash the equipment of vaccinations by means of vaccine dilutor. 

When pulling the lid down, Drop a drop of vaccine in a bird's eye.  

 

Usage method in spray 

The amount of vaccine needed based on the age of the bird is as follows: 

Age up to 1 week: 200 ml solvent for 1000 vaccine doses 

Age 1-4 weeks: 500 ml solvent for 1000 vaccine doses 

Age after 4 weeks: 750 ml solvent for 1000 vaccine doses 

 Rinse the vaccine tools with solvent 

 The vaccine should be sprayed in birds at a distance of half a meter, the size of 100 microns and 

from above the head of birds. 

 The duration of the vaccine spray for 100 birds, according to their age, is 10-20 seconds.  

Storage 

Store this product in a cool dry location, protected from the sun. 

Caution  

Veterinary use only. 

 



 حالل واکسن پرسا

 توصیف محصول

واکسیناسیون به عنوان یکی از ابزارهای با ارزش در پیشگیری از بیماری های مختلف در پرندگان می باشد. واکسیناسیون در طیور با 

آن ها، روش اسپری و قطره چشمی می باشد. هنگام استفاده از این روش ها الزم است، روش های مختلفی انجام می گیرد، از جمله 

واکسن قبل از تجویز در یک حالل مناسب )عاری از مواد ضد عفونی کننده و نیز امالحی مانند کلر، ید، آهن و ..........( حل شده، 

 سپس تجویز گردد.

المللی تولید شده، عاری از هر گونه امالح و عوامل آسیب رسان به ذرات واکسن حالل واکسن پرسا، که بر اساس استانداردهای بین 

 .باشد می مناسب بسیار اسپری و چشمی قطره های واکسن حالل عنوان به استفاده بوده و برای

 خواص محصول

 عاری از هر گونه مواد آسیب رسان به ذرات واکسن

 قابلیت نگهداری و حمل آسان

 ماندگاری طوالنی

 مصرف در قطره چشمی روش

 .نماییــد استفاده واکســـن دوز 0333 برای را حالل از لیتــر میلی 03

 .نماییـــد شــو و شست حالل با را واکسینـاسیــون کــار وسایـل ابتــدا -1

 .بچکانید پرنده های از چشم یکی در را واکسن از قطره یک پایین، سمت به پلک کشیدن حال در  -2

 توجهنکات قابل 

o چشــم  التهـا  باعـ  سـرد سیلـی حـالل از سـیی نماییـد، حـالل در موقـت اسـتفاده سیلـی سـرد نباشــد، زیـرا اسـتفاده

 .شد سواهد پرنده

o شوید مطمئن پرنده چشم به واکسن ورود از آن، زدن پلک با پرنده، سازی رها از قبل.    

 روش مصرف در اسپری

 به شرح ذیل می باشد:مقدار نیاز به حالل واکسن بر اساس سن پرنده 

  واکسن دوز 0333حالل برای   لیتر میلی 033: هفتگی 0 تا سن

 واکسن دوز 0333حالل برای   لیتر میلی 533: هفتگی 4 تا 0 سن

 واکسن دوز 0333حالل برای   لیتر میلی 053 :هفتگی 4 از بعد سن

 



 .نماییـد شو و شست حالل با را واکسینـاسیون کار وسایل ابتدا -1

 .شود اسپری آنها سر باالی از و میکرونی 111 اندازه به و متری نیم فاصله از ها پرنده در واکسن -2

 .باشد می ثانیه 21 تا 11 آنها، سن حسب بر پرنده قطیه 111 برای واکسن اسپری زمان مدت طول -3
 روش نگهداری

 در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

 هشدار

  فقط برای مصارف دامپزشکی

 نکات قابل توجه:

 .نمایید استفاده ایمنی عینک و ماسک ، دستکش از االمکان حتی واکسیناسیون هنگام در

 .کنید کم را سالن نور میزان واکسیناسیون حین در و داده انجام صبح ابتدای در را واکسیناسیون

 .باشند کارکرد توان حداقل در یا و بسته آن از بید دقیقه 31 تا و واکسیناسیون هنگام  را ها پنجره و در  ، هواکش

 .بپرهیزید مثبت MG های گلّه در واکسن اسپری از

 .بپرهیزید شدت به تنفسی بیماری ایجاد دلیل به میمولی پاشهای آ  توسط واکسن اسپری از

 .دهید قرار استفاده مورد پرسا اسپری دستگاه با را شده حل واکسن االمکان حتی

 .نمایید میدوم سپس و انداسته فرمالین محلول در مصرف از بید را واکسن  های شیشه

 .نمایید اجتنا  واکسیناسیون بیدی نوبت برای حالل مانده باقی مصرف از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


