
 پرســا شیرخشک واکسن
 طیور در آشامیدن به روش ناسیونیمخصوص مصرف در واکس

 توصیف محصول

تحقیقات و مطالعات تجربی، گواه این واقعیت است، که استفاده از واکسن های آشاامینیی بانوش شایر  واک واکسان، تیتار مااسا ی از 

 ها و  سارات های هاگفت، همیوه وجود دارد.واکسیااسیوش ایجاد یکرده، در یتیجه احتمال بروز ایواع بیماری 

به همراه واکسن های آشامینیی به دلیل مهار اثرات مضر هر یاوع از شیر  وک واکسن بر اساس توصیه های مراجع علمی معت ر دییا، مصرف 

یاا راروف بار روی ترات واکسان و  اثی سازی اثر باقی ماینه مواد ضانعفویی کااانه در آب و .، امالح آب مایان: کلر، آهن، مس، ین و .....

  می باشن. و در عین حال ضروری شنینا مورد تأکین ه از شیر در طول زماش واکسیااسیوش برای ترات واکسن،همچاین ایجاد شرایط تغذی

این محصول  فرمول دراستفاده از شیر  وک بنوش چربی بی یظیر از پروتئین، ویتامین، مواد تقویت کاانه ایمای و ییز   یترکی

 واکسیااسیوش به روش آشامینش در طیور شنه است. استفاده در برایشیر  وک واکسن پرسا، موجب اثربخوی فوق العاده 

  محصولخواص 

 ) ... مهار اثرات مضر امالح آب )کلر،آهن، مس، ین و 

  اثی سازی اثر باقی ماینه مواد ضنعفویی کاانه در آب و یا رروف  

واکسن )پایناری ترات واکسن از  یااسیوش و باال بردش پایناریشیر برای ترات واکسن در طول زماش واکس ایجاد شرایط تغذیه از

 افزایش می یابن(. ساعت 4به  دقیقه 02

 :خواص اجزای تشکیل دهنده

  پایناری مااسب واکسن در آب و محافظت بسیار عالی از ترات واکسن در مقابل هر  :شیر پروتئینوجود

 آسیب رساش موجود در آبیوع عامل 

  به هاگام مصرف واکسن طیور به ود وضعیت سیستم ایمای مواد تقویت کننده ایمنی:وجود 

 تاظیم متابولیسم و به ود رشن :وجود انواعی از ویتامین ها 

 اصول صحیح واکسیناسیون به روش آشامیدن در طیور:

اساتفاده جهات آب ماورد ویژگی های آب مورد اسـفااد  بـرای واکسیناسـیون:  -

جهت ایجااد  .باشن کلر، امالح، جل ک ها و آلودگی های میکروبیعاری از مواد ضن عفویی کاانه، ، اک واکسیااسیوش باین تازه،

کلر به عاواش ملح آسیب رساش واکسن در این یوع ما ع  ؛که دلیل دییا از آب چاه استفاده می شود. به ایناکثر یقاط شرایط فوق در 

آب وجود یناشته و سایر امالح و عوامل آسیب رساش ییز در صورت وجود، به  وبی توسط شیر  وک واکسان پرساا  اثای مای 

 شوین.

 بایستی از جاس پالستیک بوده و ق ل  رروف آبخوری برای ایجام واکسیااسیوش ف آبخوری:وویژگی های ظر -

هاگام  ،تعناد رروف آبخوری راتمیز شوین. به  وبی بنوش استفاده از مواد شویانه( از واکسیااسیوش با آب و اسفاج )

 درصن اضافه یمود. 02واکسیااسیوش باین حناقل 

 یور سالن را در زماش واکسیااسیوش افزایش دهین. سالن: میزان روشنایی -

اسایوش را کسب یتیجه بهتر، سعی کایان واکسیای برازمان مناسب برای انجام واکسیناسیون:  -

ابتنای ص ح ایجام داده و از قرارگرفتن آب محتوی واکسن در معرض تابش یور آفتاب  ودداری یمایین. گله را بسته به سن و میزاش 

 ساعت  ق ل از واکسیااسیوش تواه یگه دارین. 0تا  1درجه حرارت محیط به منت 



لیتر آب حل یمائین. ابتانا  022را در  ،بسته از پودر دوقلو شیر  وک پرساهر روش مصرف شیر خشک واکسن:  -

دقیقه بعن ساشه کوچک را در محلول بریزین.  02، تا محلول کف یکانمخلوط یمائین،  به آرامیبسته بزرگتر را در آب حل یموده و 

های ریگی که معرف حل شنش کامال شیر واک در صورت ایجاد لکه های ریگی در روی آب، محلول را به آرامی هم بزیین تا لکه 

 حل شوین. به  وبی هستان،

ق ل از مصرف واکسن در سالن، شیوه هاای واکسان را از یخچاال بیاروش  چان دقیقهاضافه نمودن واکسن:  -

طیاور در کااره های سالن حرکت یموده و به آرامی  ،آورده و در محلول آماده شیر وک حل یمائین. هاگام مصرف واکسن در فارم

 را به سمت آبخوری ها هنایت یمائین.

 

درصن ازگله  02رعایت اصول صحیح و استاینارد روش واکسیااسیوش، ماجر به مصرف واکسن در 

درصن باقی ماینه ییز در اثر تماس با سایر پرینگاش و بستر واکسیاه  واهان شان. لاذا  12شنه و 

 افزایش آمار واکسن مصرفی یخواهن داشت.ریگی یمودش آب و یهایتا چیاه داش طیور تاثیری بر 

 

 توجه ویژه 
 مرغنار عزیز

لطفاً از افزودش هر گویه مواد ریگی یواش دار برای موخص شنش درصن واکسن استفاده شنه به دلیل کاهش شنین جذب واکسن و ایجاد بااقی 

  ودداری فرمائین.جنا ماینه در گوشت طیور 

 

 روش یگهناری:

 در جای  وک و  اک و دور از تابش مستقیم یور  ورشین یگهناری شود.

 هونار:

 فقط برای مصارف دامپزشکی

 دور از دسترس اطفال یگهناری شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Perssa Vaccination Skimmed Milk Powder 

For Poultry Drinking Water Vaccination 

Product Description 

Research and empirical studies, evidence of the fact, that the use of drinking water 

vaccination without skimmed milk powder, did not create a good headline, As a 

result, a risk of a variety of diseases and enormous losses, is always there. 

Based on the recommendations of reputable scientific references of the world, 

consumption of skimmed milk powder combined with drinking water vaccination, 

Due to inhibition of the harmful effects of each type of mineral water such as 

chlorine, iron, copper, iodine, etc., neutralizing the effect of residual disinfectant in 

the water or containers on the vaccine particle, Also feeding conditions during the 

time of vaccination for vaccine particles, highly emphasized and at the same time 

is necessary. 

A unique combination of protein, vitamin, immune booster and the use of skimmed 

milk in the formula of this product, makes a wonderful effectiveness of perssa 

vaccination skimmed milk powder, for use in poultry drinking water vaccination. 

Product properties 

 Inhibit the harmful effects of salt water (chlorine, iron, copper, iodine, etc.) 

 Neutralize the residual effect of disinfectants in water or containers 

 Creating conditions for feeding particulate vaccines during vaccination and enhance stability of 

vaccine. (Increases stability of vaccine, from 20 minutes to 4 hours). 

Ingredients 

Protein, Vitamins, Immune Booster and Skim Milk Powder. 

        Components Properties 

 Protein: stability of vaccine particles in the water and excellent protection of them from any 

destructive agent in water 

 The Immune Booster: Improve the poultry immune system during the vaccination 

 Vitamins: Growth Improvement  & Regulation of metabolism  

 



 

Principles of Poultry Drinking Water Vaccination 

Properties of water used for vaccination: The water used for vaccination should be fresh, cool and 

free of disinfectant, chlorine, salts, algae and microbial contamination. In most parts of the world, to 

create these conditions, well water is used; Because, chlorine as harmful salt for the vaccine, doesn't exist 

in this type of water source and other damaging factors, if any, neutralized as well, by Perssa Vaccination 

Skimmed Milk Powder.  

Properties of water container: Water container for vaccination should be plastic. Wash vaccine 

equipment with clean water. No detergents/disinfectants to be used.  

Lighting in poultry house: At the time of vaccination, Increase poultry house lighting.  

Timing of vaccination: Vaccination early in the morning is recommended. The water containing 

vaccines cannot be exposed to sunlight. For 1 to 2 hours before vaccination, the flock must be thirsty, 

depending on age of flock and ambient temperature.  

Usage of vaccine milk powder: Dissolve Each packet of Perssa Skimmed Milk Powder in 200 liters 

of water. Beginning, dissolve the larger package in water and mix slowly. 20 minutes later, Dissolve 

small sachet. In the case of, colored stains on water, gently stir the solution to dissolve the colored stains, that 

represents the formula are well resolved. 

Adding vaccine: Remove vaccine from the refrigerator, a few minutes before taking the vaccine in 

the poultry house. dissolve vaccine, in prepared solution. At the time of vaccination, move slowly along 

the poultry house and cause movement of poultry to drinker. 

Regard to the vaccination correct principles, while taking Presa Vaccination Skimmed 

Milk Powder leads to use of the vaccine in 90% of the flock and the 10 percent remaining, 

will be vaccinated, in contact with other birds and bed. So color water, and crop of poultry, 

will not affect on increasing the number of vaccine will be used. 

Storage: 

Store in dry, cool place. 

Caution: Veterinary Use Only - Keep Out of Reach of Children. 

 


