H2A – Ensikoiden kantaan sopeutus ja rokotus
Kantaan sopeutus tehdään parhaiten oikealla eläinten käsittelyllä ja
rokotuksilla. Rokotussuunnitelma on tehtävä tilakohtaiseksi tilan
eläinlääkärin kanssa.
1. Ostetut ensikot:
• Osta eläimiä, joilla on sama terveydentila kuin omalla tilallasi.
• Osta ensikot aina yhdeltä samalta tilalta.
• Muista, että myös että karjut tulee rokottaa.
2. Ensikoiden rokotussuunnitelma ja tilan kantaan sopeutus:
• Luo rokotussuunnitelma eläinlääkärisi kanssa
• Ole tietoinen, mitä eläinten myyjä on rokottanut
• Sovi, kuka tilallasi on vastuussa rokotussuunnitelmasta
• Rokotuksia tekevien työntekijöiden on tiedettävä, sekä löydettävä
helposti rokotussuunnitelma
• Rokota vähintään perusrokotteet, jotka on annettu tilan emakoille.
• Ennen ensikoiden siemennystä niiden olisi hyvä saada emakoista
kontaktia, jotta ne voivat muodostaa oikeita vasta-aineita.
3. Rokotteiden käsittely:
• Säilytä rokotteita 2 – 8 C asteessa
• Jotkut rokotteet tulee ottaa vähän ennen käyttöä pois jääkaapista,
jotta ne olisivat lämmöltään sopivia käytettäväksi
• Käytä ainoastaan automaattiruiskua rokottamiseen
• Puhdista automaattiruisku heti käytön jälkeen
• Rokota korvan taakse, ohutsilavaiseen alueeseen pitkällä neulalla.
• Avattu rokotepullo on käytettävä, saman päivän aikana. Mikäli
rokotetta jää pulloon, hävitä loput.
Jos rokote on säilytetty suositeltua alhaisemmassa lämpötilassa, ne
menettävät toimintakykynsä ja siksi ne on hävitettävä.

Oikea rokotuspaikka on korvan takana ohut silavaisella alueella.
Käytä oikean mittaista neulaa.

Automaattiruisku

Rokotteet on säilytettävä
puhtaassa jääkaapissa.
Tarkista, että jääkaapissa on
oikea lämpötila.

1. Jos ostat eläimiä, joiden terveydentila on tilaasi matalampi, saattaa se aiheuttaa vakavia seurauksia
omalle eläinkannallesi. Myös paremman terveyden tilan, kuin oman tilasi eläimien ostaminen voi myös
aiheuttaa ongelmia, jos ostetut ensikot sairastuvat omalla tilallasi. Ostetut ensikot tuleekin siksi hoitaa
tilan rokotussuunnitelman ja karanteenitilojen asianmukaisen käytön avulla.
2. Tilan rokotussuunnitelmassa kerrotaan, kuinka ensikot tulee rokottaa ennen ja jälkeen siemennyksen.
Suunnitelma tehdään yhdessä tilan eläinlääkärin kanssa. Riippuen siitä, miten vanhana ensikot
toimitetaan tilalle, vaikuttaa siihen, täytyykö niitä olla jo rokotettu ennen toimitusta. Rokotukset täytyy
sopia myyjän kanssa, myyjä kirjaa lisäksi annetut rokotukset myynti-ilmoitukseen.
Suunnitelmassa täytyy myös miettiä, miten ensikoiden vastustuskykyä parannetaan. Tilalla täytyy myös
nimetä vastuuhenkilöt, ketkä rokotuksia hoitavat. Kaikkien eläinten kanssa työskentelevien täytyy olla
tietoisia tilan rokotussuunnitelmasta, jotta lomat / sairaslomat eivät aiheuttaisi väärin rokottamisia tai
rokottamatta jättämisiä.
Kun uudet ensikot siirretään siemennysosastoon kiimaherätykseen, niille olisi hyötyä saada viimeistään
silloin vanhoista emakoista kontaktia, jotta niillä olisi aikaa tottua tilan bakteeri yms. -kantaan ja sitä
kautta muodostaa oikeita vasta-aineita. Kontaktiin riittää emakon lantakin.
3. Rokotepakkauksissa on ilmoitettu oikea säilytyslämpötila. Tavallisesti rokotteet säilytetään 2 – 8 C
asteessa puhtaassa jääkaapissa. Jääkaapin lämpötila tulee tarkistaa minimi-/maksimilämpömittarilla.
Jos rokotteet joutuvat liian matalaan lämpötilaan, tai huonoon hygieniaan, rokotteet lakkaavat
toimimasta ja niiden vaikutus menetetään. Varmuuden vuoksi, on myös hyvä tarkastaa omalta
vakuutusyhtiöltä, korvaako vakuutus rokotteita, jos kaikesta huolimatta tulee häiriötilanne.
Avatulla rokotteella on rajoitettu käyttöaika, usein enintään 10 tuntia avauksesta. Optimaalinen
säilytyslämpötila ja säilyvyys avauksen jälkeen löytyvät pakkauksesta.
Varmistu, että jokainen rokottaja rokottaa oikeaan paikkaan. Suurin osa rokotteista tulee antaa
lihakseen. Jotta rokotteen meneminen lihakseen saadaan varmistettua, tulee se antaa oikeaan
paikkaan eläimen kokoon nähden oikean pituisella neulalla (emakkoneula). Oikea rokotuspaikka on
korvan takana, muutaman sormenpaksuuden levyinen ohutsilavainen paikka. Jos rokote annetaan
kauemmas, riski rokotteen rasvaan jäännistä kasvaa.
Ole tietoinen myös rokotteiden toimittamisesta / vastaanottamisesta. Toimitusaika ei saa olla liian pitkä
ja tilalla vastaanottamisen jälkeen rokotteet tulee laittaa heti jääkaappiin.
Automaattiruiskulla pystyt varmistamaan tarkan, oikean annoksen, ja ettei rokote ole epäpuhdas.
Ruisku tulee puhdistaa jokaisen käytön jälkeen. Pese ruisku pesuaineella (ainakin ulkopuolelta), jonka
jälkeen erittäin perusteellinen kuumavesihuuhtelu ja kuivaus. Huolla tarvittaessa tiivisteet, yms. Jos
käytössäsi on neulaton rokoteruisku, käytä, huolla ja puhdista valmistajan ohjeen mukaisesti.

