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CZY WIESZ, JAK WŁAŚCIWIE 
OBCHODZIĆ SIĘ  

ZE SZCZEPIONKĄ? 



PRZECHOWYWANIE 



3 

Wszystko zaczyna się  
od właściwego 

przechowywania.  

To w jaki sposób  
obchodzisz się ze szczepionką  

może wpływać  
na skuteczność szczepienia  

w Twoim stadzie.  
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• Przechowuj  
szczepionki w lodówce. 

• Drzwi nie są dobrym 
miejscem. 

• Zostaw trochę 
przestrzeni między 
butelkami. 

Monitoruj temperaturę. 

2° - 8°C 
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WAŻNE! 

• Szczepionki zawierające żywe, osłabione wirusy  
(PRRS MLV) sa szczególnie wrażliwe na wysokie 
temperatury. 
 

• Szczepionki zawierające w swoim składzie sole  
aluminium (np. szczepionki dla loch) są wrażliwe  
na zamrożenie, czego skutkiem może być ich  
brak skuteczności po podaniu. 
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Upewnij się, że lodówka  
jest szczelnie zamknięta. 

Ułóż butelki zgodnie  
z datą ważności:  
najkrótszy z przodu, 
najdłuższy z tyłu. 
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Nie przechowuj w lodówce 
jedzenia, napojów etc. 

Myj lodówkę regularnie. 



PRZED SZCZEPIENIEM 
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Szczepimy tylko zdrowe zwierzęta. 
 

Skontaktuj się z lekarzem weterynarii  
jeśli zwierzęta są chore. 
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Sprawdź butelkę pod kątem: 
• Uszkodzenia 
• Zmiany koloru 
• Wygaśnięcia daty  

ważności 

Policz ilość dawek 
potrzebnych do 
zaszczepienia zwierząt. 
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• Sprawdź czy produkt był 
przechowywany we właściwej 
temperaturze. 

• Szczepionki inaktywowane  
podajemy w temp. pokojowej. 

• Szczepionki żywe powinny zostać 
podane bezpośrednio po rekonstytucji. 

Delikatnie  
wymieszaj  
zawartość. 
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Trzymaj szczepionki  
z daleka od słońca podczas 
przechowywania oraz  
w trakcie podawania. 

Nigdy nie wpuszczaj 
powietrza do butelki  
i nie zostawiaj w niej igły. 



W KOJCU 
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• Zarezerwuj na szczepienie 
odpowiednią ilość czasu. 

• O jego skuteczności decyduje 
dokładność wykonania,  
a nie szybkość. 
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Uważaj żeby  
nie zanieczyścić 
szczepionki. 

Delikatnie mieszaj  
zawartość między  
iniekcjami. 
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Używaj właściwej igły dobranej  
do wielkości zwierząt. 

Wielkość zwierząt Rozmiar igły 
Prosięta przed odsadzeniem 20 x ½” 0,9 x12mm 

Prosięta odsadzone 5,5 – 13 kg 18 x 5/8” 1,2 x 16 mm 

Warchlaki 13 – 36 kg 16 x ¾” 1,6 x 19 mm 

Tuczniki 16 x 1” 1,6 x 25 mm 

Lochy, Knury 16 X 1 ½” 1,6-2,1 x 40-50 mm 
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• Używaj czystych igieł, żeby zapobiec przeniesieniu chorób 
między zwierzętami lub kojcami. 

• Zmieniaj igły często, żeby zapobiec ryzyku powstawania ropni. 
• Te zalecenia mogą się zmieniać w zależności od patogenów  

z jakimi zmaga się stado (np. PRRS). Skontaktuj się w tym  
celu z lekarzem weterynarii. 

Grupa zwierząt Użycie igieł 
Prosięta przed 
odsadzeniem Nowa igła dla każdego miotu. 

Warchlaki, tuczniki Nowa igła co 25-30 zwierząt. 

Lochy, Knury Nowa igła co 10 sztuk 



OGRANICZ  
STRES ZWIERZĄT 
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Ogranicz czynniki stresowe  
w dniu szczepienia  
tj. przemieszczanie zwierząt, 
zmiana paszy etc. 

Użyj właściwej techniki 
szczepienia – iniekcja powinna 
być wykonana domięśniowo  
w rejon za uchem zwierzęcia. 
Igła powinna być ustawiona 
prostopadle do karku 
zwierzęcia. 



PO SZCZEPIENIU 
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• Umyj automat  
po szczepieniu  
i wysusz go.  

• Przechowuj automat  
w lodówce. 

Stwórz zwierzętom warunki 
do rozwoju stabilnej i silnej 
odporności. 

 



BEZPIECZEŃSTWO 
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Jeśli dojdzie do przypadkowego zakłucia:  
• Spłucz miejsce zakłucia wodą 

• Skontaktuj się z lekarzem 

• Zgłoś incydent zakłucia swojemu przełożonemu 



24 

Jeśli zaobserwujesz niepokojące reakcje  
u zwierzęcia po podaniu szczepionki zgłoś to  
do lekarza weterynarii i producenta szczepionki. 



All trademarks are the property of Zoetis Inc., its affiliates and/or its licensors. ©2015 Zoetis Inc. All rights reserved. GSW120066 
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