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W cęlu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie ZTz,ueana z samolotu ora7
wyłozotra ręcznie szczepionka w formie przynęt"

,

praynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliznie mają ks-łtah walca.

ł

W środkuumieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną
szczepionkę. Szczepiorrka zawarta Vi przynęcie po przegryz,ientu przez iisa ury,11ryą12*
odpornośćprzeciw wściękliźnie.
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PrgYnęf.v. }itóre bvłv-dtlĘĘa{reprzez lgdqi $3 orqiia4$,pł"pęg'Iisfu
Pro_q!$v n_lgdgtYkąć i nię
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Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych
zwierząt woino zy.i ących.
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Prrypadkowy kontakt człowięka z kapsułą zavłierającą rłirus szczepionkorłły

wymaga przernycia mie.jsc kontaktu wodą z mydłem i zgŁłszenia się do lękarza'

ł

Poci;Zas pTzęprowadzania szczepięń nię wolno wypl-lszczac bęz opieki psów
ikotow.
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Prrynęty ze szczepiotrką dopuszczone są tylko do szcz*pięnia lisów'

e

W przypadku kontaktów zwierząt domow}'ch z przrynętami nalezy
skontaktowac się z lekarzęnr weterynarii.

Prosimy o pomoc

w skutecznyłn przeprowarlzeniu.
poprzez x,sstgsowanie się tlo powyuzyck wskłzówek.
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