
Perssa Disposable Dress For Vaccination 

Vaccination is one of the most important methods for preventing contagious 

diseases in poultry and livestock. There are certain conditions for successful 

vaccination in a farm that must be followed. One of the most important and, at the 

same time, the easiest of these factors, is the use of disposable clothing for 

vaccination.  

Because vaccinator personnel who professionally do this work, inevitably have to 

travel in multiple farms, so themselves can be one of the most important factors in 

the transmission of pathogens and failing vaccination. In this regard, Perssa 

Research Company has produced disposable clothing with the following 

characteristics to successfully vaccinate and prevent the waste of a lot of expenses 

for vaccination: 

 Use of nano and waterproof technology. 

 Having the right thickness (For not using personal clothing by personnel). 

 Special pockets for placing the vaccine bottle. 

 Has a special hat and mask. 

 Designed in the form of a uniform dress without socks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پرســــــــا لباس یک بار مصرف مخصوص واکسیناسیون

برای انجام واکسیناسیون موفق در یک فارم  می باشد.دام  و، در طیور واکسیناسیون یکی از مهمترین روشهای پیشگیری از بیماریهای واگیر

استفاده از لباس یک بار مصرف مخصوص  ،ساده ترین این عواملدر عین حال یکی از مهم ترین و  .شرایطی وجود دارند که باید رعایت شوند

داشته در فارمهای متعدد تردد  ، ناگزیرطور حرفه ای به این کار اشتغال دارنده پرسنل واکسیناتور که بکه دلیل واکسیناسیون می باشد. به این 

 راستا این در. باشندعدم انجام واکسیناسیونی موفق می توانند یکی از مهمترین عوامل انتقال اجرام بیماریزا و  هاواکسیناتوربنابرین خود ، باشند

جلوگیری از هدر رفتن هزینه های زیادی که به منظور انجام شرکت تولیدی تحقیقاتی پرسا، برای  انجام واکسیناسیونی موفق و نیز 

 است:نموده ک بار مصرفی با خصوصیات زیر تولید ، لباسهای یمی گیردواکسیناسیون صورت 

 تکنولوژی نانو و ضد آب. استفاده از  ●

 (.پرسنل توسط شخصی )به جهت عدم استفاده از لباس ضخامت مناسب دارا بودن  ●

 شیشه واکسن . دادنقرار برای دارای جیب های مخصوص   ●

 . دارای کاله و ماسک مخصوص  ●

    (.پرسنل شخصی کفش مجدد از پوشیدنبه منظور جلوگیری ) جوراب بدون تیکه یک لباس طراحی به شکل ●

 

 


