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Multipurpose fixed dosage 
automatic all metal swine syringe 
with vial holder
To be used with the original vaccine 
bottle or a feeding bottle.

3 different pistons measured 
at: 0.5cc, 1.0cc, 2.0cc.

New

محقنة بجرعة ثابتة متعددة األغراض أوتوماتيكية 
بالكامل للخنازير معدنية مع حامل قنينة

الستخدامها مع زجاجة اللقاح األصلية أو زجاجة الرضاعة.
3 مكابس مختلفة مقاسة بـ:

0.5 سم مكعب ، 1.0 سم مكعب ، 2.0 سم مكعب.

ThaMa 263

New

محقنة معدنية بالكامل أوتوماتيكية، مثبتة 
للجرعات لألسماك

مصمم للعمل في بيئة رطبة، مع جميع أنواع اللقاحات.
عدد 2 مكابس مختلفة لكل حقنة: 0.05 سم مكعب ، 

0.1 سم مكعب.

ThaMa 405

Automatic all metal, fix dosage syringe for fish
Designed to work in wet environment, 
with all kinds of vaccines.
2 different pistons measures for each syringe: 0.05cc, 0.1cc.

The Syringe Guide 
for Poultry

Find out what is the right syringe for you

Additional guides - swine, cattle & livestock, small animals
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Veterinary syringes 
guide for Swine

Additional guides - poultry, cattle & livestock, small animals

Veterinary syringes guide for 

Cattle and Livestock
Additional guides - swine, poultry, small animals

By: E. Nechmad Ltd.

• Fixed dosage or Adjustable

• All metal or Glass barrel

• Single barrel or Double barrel

• Hose drawing or Vial holder

• Pox Vaccinator one needle 
or two needles

To get the full guide with all the answers 
- scan the code

Arabic - عربيEnglish

How to choose 
the right syringe for you?
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All metal automatic poultry fixed dosage syringe
The piston slides smoothly along the metal cylinder.
Different piston for every measure:
0.1cc, 0.2cc, 0.25cc, 0.3cc, 0.5cc.

محقنة ذاتية للدواجن معدنية بالكامل ثابتة
ينزلق المكبس بسالسة على طول االسطوانة المعدنية.

مكبس مختلف لكل مقياس:
0.1 سم مكعب, 0.2 سم مكعب, 0.25 سم مكعب,

0.3 سم مكعب, 0.5 سم مكعب.

محقنة دواجن أوتوماتيكية مزدوجة 
األسطوانية مع جرعتين مختلفتين

محقنة ذات جرعة ثابتة معدنية فريدة من نوعها.
خمسة مقاييس مختلفة للمكبس لكل حقنة:

0.1 سم مكعب، 0.2 سم مكعب،
0.25 سم مكعب، 0.3 سم مكعب،

0.5 سم مكعب.

ThaMa 220

جسر خاص
 2 إبر إلى 1 

Special bridge: 
2 needles to 1.

Double barrel automatic poultry syringe with two 
different dosages
Unique all-metal fixed dosage syringe.
Five different piston measures for each syringe:
0.1cc, 0.2cc, 0.25cc, 0.3cc, 0.5cc.

Two  Needles Pox Vaccinator

The new generation of the pox vaccinator
Better action and better imbibitions of the vaccine in 
the chicken.
5.0cc Capacity.

الجيل الجديد من محقنة لقاح الجدري
تشربات أفضل للقاح في الدجاج.

سعة 5.0 سم مكعب.
يُمّكنك لقاح الجدري التلقائي المزود بإبرتين من إجراء تلقيح جدري الطيور في مرة واحدة 

بواسطة رجل واحد. يمنع حدوث أي ضرر باليد بأقصى قدر من النجاح.

The Automatic Pox 
Vaccinator with two 
needles enables you to 
perform the Fowl Pox 
Vaccination in one shot 
by one man. 
It prevents hand 
scratches with 
maximum success.

ThaMa 222

محقنة أوتوماتيكية معدنية بالكامل للدواجن
تمنحك هذه الحقنة الفريدة إمكانية حقن اللقاح بكمية 
صغيرة بواسطة حقنة صغيرة قابلة للتعديل بالكامل.

نطاق السعة القابلة للتعديل:
0.1 سم مكعب حتى 1.0سم مكعب.

المحقنة النموذجية والكالسيكية للدواجن 
والحيوانات الصغيرة األخرى، قابلة للتعديل 

بسهولة باستخدام إسطوانة زجاجيه
نطاق قدرة قابل للتعديل:

0.1 سم مكعب إلى 1.0 سم مكعب

ThaMa 320

ThaMa 210

All metal automatic syringe for poultry
This Unique syringe gives you the possibility to inject the vaccine 
in a small measure with a small syringe All Metal Adjustable.
Adjustable capacity range:
0.1cc up to 1.0cc.

The typical and classic syringe for poultry and 
other small animals. 
Easily adjustable with glass barrel
Adjustable capacity range 0.1cc to 1.0cc Pox Vaccinator

2cc
• No hand scratches
• No vaccine wastage
• Exact measures for every chicken

2 سم مكعب
•  ال خدوش باليد

•  ال يوجد هدر للقاح
•  قياسات دقيقة لكل دجاجة


