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كيف تختار أفضل حقنة لتطعيم الدواجن؟
سواء كنت مدير مزرعة مسؤول عن ماليين الطيور أو كنت فقط مزارع 
صغير تقوم بتربية بضع عشرات من الدجاج، فإن تطعيم مزرعتك على 

أساس منتظم ضروري للحفاظ على مزرعة صحية.

في حين أن اختيار اللقاح نفسه قد يكون معقًدا، ويوصى باستشارة األطباء البيطريين 
والخبراء، فإن اختيار الحقنة التي ستستخدمها يمكن أن يكون بسيًطا إلى حد ما.

إذن كيف تختار الحقنة المناسبة لك؟

توصيتنا األولى هي أن نتذكر دائًما أن المحقنة هي أداة يجب أن تلبي احتياجات التطعيم 
الخاصة بك. الختيار أفضل أداة للوظيفة، ابدأ باإلجابة على األسئلة التالية:

كم عدد الطيور التي تحتاج للتطعيم؟ كم عدد أيام الحقن لديك في الشهر؟ ما مدى أهمية 
التحكم في جرعة التطعيم؟ من سيقوم بتطعيم الطيور )أنت أو طاقم التطعيم(؟ إلى أي مدى 

ترغب في بقاء ودوام المحقنة؟ ما مدى الدقة التي تحتاجها أن تكون بالمحقنة؟

لقد أنشأنا هذا الدليل لمساعدتك في اختيار أفضل حقنة تناسب عملك. سيساعدك هذا الدليل 
على فهم الخيارات المختلفة المتاحة حاليًا في السوق. من جرعات قابلة للتعديل أو ثابتة، 

أسطوانة زجاجيه أو معدنيه بالكامل، حامل قنينة أو خرطوم، مفردة أو مزدوجة، وأكثر من 
ذلك.

نحن على ثقة من أنك ستجد هذه المعلومات مفيدة وغنية. إذا كانت ال تزال لديك أسئلة أو 
تحتاج إلى معلومات إضافية، فيرجى االتصال بنا.

www.thama-vet.com
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ماذا يعني الحاقن الذاتي؟
عندما تسمع كلمة الحاقن الذاتي، قد يعتقد المرء أننا نتحدث عن حقنة معقدة، بها أسالك 

وأزرار وبطاريات، وهي أداة ضخمة يصعب تشغيلها. في حين أن الحاقن الذاتي يعني في 
الواقع أن المحقنة عبارة عن حقنة ذاتية التعبئة.

عند استدعاء حقنة - حقنة ذاتيه، تعني اآللية التلقائية أنه بحلول نهاية كل حقنة ستكون 
المحقنة جاهزة للحقن التالي - تلقائيًا. ليس مثل المحاقن البالستيكية البسيطة التي تتطلب 

منك سحب اللقاح يدويًا لكل حقنة، حيث يقوم الحاقن الذاتي بهذه المهمة نيابة عنك.

المحاقن األوتوماتيكية سهلة االستخدام والتشغيل. يتم تفضيلهم بشكل عام من قبل المزارعين 
الذين يسعون إلى جعل عملية التطعيم الخاصة بهم أكثر كفاءة.

حقنة للجرعة الثابتة أو حقنة قابلة للتعديل
بغض النظر عن نوع المحقنة المستخدمة، تعد الدقة أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها 

عند اختيار حقنة للتطعيم التالي.

هناك طريقتان لضبط الجرعة في المحاقن - جرعة ثابتة أو قابلة للتعديل.

نظام الجرعات الثابت:
غالبًا ما تكون المحاقن ذات الجرعات الثابتة 

كلها محاقن معدنية، حيث ال ترى اللقاح. 
يتم ضبط الجرعة عن طريق مكابس سابقة 

القياس. يتم تصنيع كل مكبس واختباره 
إلعطاء جرعة دقيقة من اللقاح. عند وضع 

المكبس المختار في المحقنة ، ستوفر المحاقن 
الذاتيه نفس مقدار الجرعة في كل طلقة.

إن تشغيل محقنة ذات جرعة ثابتة أمر سهل، 
فبمجرد وضع المكبس المطلوب في المحقنة، 
يتم تحديد الجرعة، وال داعي لفحصها طوال 

اليوم.
ThaMa 220
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نظام قابل للتعديل:
عادة ما تأتي المحقنة القابلة للتعديل مع 
أسطوانة زجاجيه، ومع ذلك يمكن أن 

تكون حقنة معدنية بالكامل أيًضا. يتم ضبط 
الجرعة في حقنة قابلة للتعديل يدويًا بواسطة 
المستخدم، باستخدام نبل خاص. يمكن ضبط 
الجرعة على أي جرعة داخل سعة المحقنة.

الحقن المعدنية بالكامل أو الحقن الزجاجية
يمكن تصنيع المحاقن من مجموعة متنوعة من المواد - معدنية أو زجاجية أو بالستيكية.

تحدد المواد المستخدمة المتانة واالستخدام التشغيلي للحقن.

المحاقن المعدنية
المحقنة المعدنية بالكامل هي أكثر أنواع 

المحاقن ديمومة. جسم المحقنة وأجزاؤها 
مصنوعة من المعدن الذي ال ينكسر أو يتلف 
بسهولة. مصنوعة من معدن غير قابل للتآكل 

فهي سهلة االستخدام والتشغيل.

يمكن ضبط الحجم باستخدام حقنة معدنية 
بالكامل إما عن طريق نظام جرعات قابل 
للتعديل أو ثابت. في المحاقن المعدنية ال 

يمكنك رؤية اللقاح، لذا فإن فحص الجرعة 
وإعادة فحصها بصريًا غير ممكن. لقد حان الوقت ألن تثق في احترافية وخبرة الشركة 

المصنعة للحقنة الخاصة بك؛ بنفس الطريقة التي نستخدمها مع التقنيات واالبتكارات 
األخرى التي نأخذها كأمر مسلم به. سيوفر لك الوقت ويضمن االتساق أثناء التطعيم.

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أنك ال تستطيع رؤية الجرعة، فال يزال بإمكانك 
الشعور بها ومعرفة أن الحقن قد تم بشكل صحيح.

ThaMa 320

ThaMa 220
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محاقن أسطوانية زجاجية
المحاقن التقليدية عبارة عن محاقن أسطوانيه 

زجاجية قابلة للتعديل، بحيث يمكنك بالفعل 
رؤية اللقاح من خالل الزجاج. يمكنك ضبط 
المحقنة إلعطاء الجرعة المطلوبة بدقة عن 

طريق تعديلها يدويًا، حيث يمكن رؤية عالمة 
الجرعة بسهولة على الزجاج.

الزجاج المستخدم في المحاقن مقوى لجعله 
متينًا قدر اإلمكان، عالمات الجرعة منقوشة 

على الزجاج وتدوم لسنوات.

جسم وأجزاء المحقنة مصنوعة من المعدن، والمحقنة نفسها متينة، ومع ذلك الزجاج يمكن 
أن ينكسر إذا لم يتم التعامل معه بعناية.

المحاقن البالستيكية
المحاقن البالستيكية هي األقل قدرة على التحمل. ينكسر بسهولة وفي كثير من األحيان أثناء 

عملية التطعيم.

ThaMa 210
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حقنة ذات إسطوانه واحده أو حقنة مزدوجة 
االسطوانة

غالبًا ما يتم تحصين الدواجن، في جميع مراحل عملية النمو، طوال دورة حياتها. يتم إعطاء 
بعض التطعيمات عن طريق الماء أو العلف، والبعض اآلخر من خالل حقن التطعيم. كل 

حقنة تحتوي على لقاح واحد.

عند استخدام حقنة ذات أسطوانة واحده، 
تحتوي كل حقنه على لقاح واحد بالجرعة 

المطلوبة. يأخذ العامل كل طائر ويحقن 
اللقاح واحدا تلو اآلخر. وفي غضون أيام، 
سيحتاج الطائر إلى التطعيم مرتين أو أكثر.

عند استخدام المحقنة ذات األسطوانة 
المزدوجة، يمكنك إعطاء لقاحين مختلفين 

بجرعتين مختلفتين مع كل حقنة، بحيث يكون 
لكل لقاح جرعة مختلفة. بعمل واحد تحصل 

على حقنتين. إنه يوفر على العامل الوقت 
والجهد، وال يقل أهمية عن ذلك

 - كما أن هذا يريح الطائر من إجهاده حيث 
يتم تطعيمه مرة واحدة بدالً من مرتين.

المحقنة المزدوجة مجهزة بجسر خاص 2 
إلى 1. عند استخدام الجسر، ال تقوم فقط 

بإعطاء لقاحين بجرعتين مختلفتين، بل 
يمكنك أيًضا اختيار ما إذا كنت ستفعل ذلك 

بإبرة واحدة أو اثنتين.

ThaMa 220

ThaMa 222
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الخرطوم أو حامل القنينة
المحقنة األوتوماتيكية هي حقنة ذاتيه؛ يتم أخذ اللقاح تلقائيًا بعد كل تطعيم. هناك طريقتان 

لسحب اللقاح في المحقنة، باستخدام خرطوم أو حامل قنينة.

الخرطوم
عند العمل بخرطوم، يتم وضع اللقاح 

في زجاجة بالستيكية كبيرة. يتم توصيل 
الخرطوم من أحد طرفيه بالمحقنة ومن 

الطرف اآلخر بإبرة قنية طويلة توضع داخل 
زجاجة اللقاح.

يتيح العمل بزجاجة لقاح كبيرة للمستخدم 
الحقن باستمرار ألكبر عدد ممكن من 

الحقنات، ويمكن للمستخدم العمل دون انقطاع لمئات الحقنات

مع كل حقنة، يُسحب اللقاح من زجاجة اللقاح، عبر إبرة الكانيوال والخرطوم. يوصى 
بالعمل بالخرطوم للحقن الجماعي عندما يحتاج المرء إلى حقن مئات الجرعات بشكل 

مستمر.

حامل قنينة
ماسك القارورة أوحامل القنينة هو جزء 

خاص يستخدم لربط زجاجة اللقاح األصلية 
بالحقنة مباشرة. بهذه الطريقة يتم الحقن 

مباشرة من زجاجة اللقاح.

تم تصميم جسم المحقنة خصيًصا لحمل 
زجاجة اللقاح بثبات. على الرغم من أن 
زجاجة اللقاح تضيف وزنًا وتغير الشكل 

العام للحقنة، يتم االحتفاظ بالميزان مع حامل 
القارورة، ويمكن للمستخدم الحقن بسهولة 

وثبات.

يوصى بالعمل مع حامل القنينة عندما ال تكون كمية الحقن المطلوبة كبيرة، وعبوة اللقاح 
األصلية كافية. عند استخدام حامل القارورة، يتم إيالء اهتمام خاص لكل حقنة.

ThaMa 220

ThaMa 223
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أي خيار أفضل؟
ليس هناك إجابة محددة. تحتاج إلى اختيار الخيار األفضل الحتياجات الحقن الخاصة بك. 

إذا كنت تخطط للتطعيم الجماعي، فقد يكون من األسهل التعامل مع زجاجة لقاح كبيرة 
وحقن مئات الجرعات واحدة تلو األخرى - فكر في استخدام الخرطوم. إذا كانت المهمة 

تتطلب منك االنتباه عن كثب لكل حقنة، وتخطط للحقن بكميات أقل نسبيًا - فكر في العمل 
مع حامل القارورة.

تلقيح جدري الطيور
طعنة اإلبرة هي الطريقة التقليدية المستخدمة 

لتلقيح لقاح الجدري.
للعمل مع طعنة اإلبرة، تحتاج إلى عاملين، أحدهما 

لحمل الطائر واآلخر للتطعيم. تتطلب عملية التطعيم 
نفسها أن يمسك العامل بزجاجة اللقاح من ناحية، ويغمس الطاعن في الزجاجة، باستخدام 

اليد األخرى، ويطعن الطائر. أثناء القيام بذلك، غالبًا ما يتعرض العمال للطعن وإيذاء 
أنفسهم. أيًضا، في هذه العملية، يتم إهدار الكثير من اللقاح مع القطرات التي تتساقط.

 ThaMa-Vet يعد الملقح التلقائي للجدري
مغيًرا لقواعد اللعبة. إنها تحدث ثورة في 

عملية التطعيم ضد الجدري.

وسوف يتم إحتياج شخص واحد فقط لتطعيم 
الطيور.  للتلقيح سوف يتم اإلمساك بالطائر 

في يد واحدة و لقاح جدري ThaMaمن 
ناحية أخرى.

األمر بسيط على هذا النحو. لن تضر 
اإلصبع ولن تسرب أي نقاط. إنه يوفر الوقت، ويقلل من حجم القوة العاملة المطلوبة، 

ويجعل عملية التطعيم أسهل وأسرع واألهم من ذلك - أكثر أمانًا.

pox vaccinator
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لماذا ال يتجاوز معدل تطعيمات لقاح الجدري 5 سم 
مكعب؟

يقتصر حجم لقاح الجدري على 5 سم مكعب لسببين:

يجب إعطاء اللقاح بارًدا. )حتى 45 	 
درجة فهرنهايت )7 درجات مئوية( وفقًا 

لتوصيات الشركة المصنعة للقاح(. من 
أجل الحفاظ على اللقاح بارًدا، فإن قدرة 

اللقاح ضد جدري ThaMa محدودة.
بمجرد فتح القارورة ، ال يمكن 	 

استعادة لقاح الجدري. لذلك، فإن اللقاح 
ThaMa Pox يصل إلى 5 سم مكعب، 

لتجنب إهدار اللقاح.

ThaMa 220 - حقنة 
جرعة ثابتة مقابل حقنة.

ThaMa 205 - حقنة قابلة للتعديل
إن ThaMa 220 عبارة عن حقنة معدنية 
ثابتة الجرعات. ThaMa 220 عبارة عن 

حقنة أحادية األسطوانة، بها 5 مكابس مختلفة 
لضبط الجرعة المطلوبة. يتم ضبط كل 

مكبس مسبقًا على جرعة محددة، وتأتي كل 
 0.1cc, وحدة مع مجموعة المكبس التالية
 0.5cc  0.2  وcc, 0.25cc, 0.3cc

بمجرد ضبط المكبس في المحقنة، يتم تحديد 
الجرعة. ليست هناك حاجة لفحصه أو 

تنظيمه مرة أخرى. ستبقى الجرعة كما هي 
لكل حقنة طوال اليوم. يتم ضبط المكابس 
مسبقًا واختبارها في كثير من األحيان، لذا 

تأكد من الدقة في أعلى مستوى.
ThaMa 220
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ThaMa 205 عبارة عن حقنة زجاجية 
قابلة للتعديل. يتم ضبط مستوى الصوت 

 ThaMa يدويًا بمقبض خاص. تتراوح سعة
205 بين 0.1 سم مكعب إلى 0.5 سم 
مكعب. ومن ثم يمكن ضبط الحجم على 
أي جرعة ضمن هذا النطاق. نظًرا ألنه 

يتم ضبط الحجم يدويًا بواسطة المستخدم ، 
يجب فحصه بين الحين واآلخر للتأكد من أن 

الجرعة ال تزال مضبوطة بشكل صحيح.

 ThaMa 205 - المحاقن القابلة للتعديل
ThaMa 210 ،ThaMa 240، ما الفرق 

بينهم؟
يقدم ThaMa-Vet مجموعة متنوعة من الحقن، 
قد يبدو بعضها متشابًها، ولكن هناك اختالفات من 

المهم معرفتها.

جميع المحاقن التالية عبارة عن محاقن قابلة 
للتعديل، مع أسطوانة زجاجيه. يتم ضبط الجرعة 
باستخدام مقبض خاص. تم تصميم جميع المحاقن 

للتلقيح الشامل باستخدام خرطوم بالستيكي، والفرق 
في نطاق الجرعات.

ThaMa 205 هي أصغر حقنة زجاجية متوفرة. 
يتراوح حجمه بين 0.1cc إلى 0.5cc، في 

0.1cc يقفز.

يعد ThaMa 210 أكثر حقنة أسطوانية زجاجيه 
شيوًعا للدواجن. يتراوح حجمها بين 0.1 سم مكعب 

إلى 1.0 سم مكعب ، بقفزات 0.1 سم مكعب.

يستخدم ThaMa 240 لجرعات أكبر من اللقاح. 
يتراوح حجمها بين 0.1 سم مكعب إلى 0.5 سم 

مكعب، بقفزات 0.1 سم مكعب. في مجال الدواجن 
هو أكثر مالءمة للديوك الرومي.

ThaMa 205

ThaMa 205

ThaMa 210

ThaMa 240
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ThaMa 320 - حقنة معدنية قابلة للتعديل بالكامل
ThaMa 220 و ThaMa 210 مجتمعين

ThaMa 320 عبارة عن حقنة خاصة، مع 
تركيبة فريدة بين حقنة معدنية بالكامل مع 

نظام قابل للتعديل.

يتميز ThaMa 320 بمزايا حقنة معدنية 
بالكامل، فهو حقنة قوية ومتينة وسهلة 

الصيانة. باإلضافة إلى ذلك، تحتوي على 
نظام قابل للتعديل، كما هو الحال في حقنة 

االسطوانة الزجاجيه، بحيث يمكن للمستخدم 
الحصول على الجرعة المطلوبة في كل حقنة

نظًرا لميزاته الخاصة - المتانة وقابلية الضبط - تم تصميم ThaMa 320 للتطعيم الشامل.

ThaMa 223 - حقنة فريدة للحمام
ThaMa 223 عبارة عن حقنة فريدة من 
نوعها، مصممة خصيًصا بعد أن نتلقى طلبًا 

محدًدا من المزارعين للحصول على حقنة 
معدنية متينة بالكامل مع نظام جرعات ثابت 

ومجهز بحامل قارورة.

نظام الجرعة الثابتة هو الطريقة المفضلة 
للتحصين الجماعي للدواجن. يعطي جرعة 

دقيقة في كل حقنه، مع ضبط الجرعة 
بسهولة، مع الحفاظ على سهولة الصيانة قدر 

اإلمكان.

 ThaMa عند إضافة حامل القنينة إلى
223، يتم توفير جميع فوائد التطعيم الشامل 

للحقنات الفردية أيًضا. مع إرفاق زجاجة 
اللقاح بالحقنة، يمكن للمستخدم توفير جرعة 

دقيقة بأسهل نظام متاح.

تم تصميم ThaMa 223 خصيًصا للدواجن والحيوانات الصغيرة األخرى - األرانب 
والحمام وغيرها الكثير.

ThaMa 320

ThaMa 223
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كيفية تنظيف وتعقيم المحقنة؟
يمكن تنظيف جميع محاقن ThaMa بعدة طرق.

 الماء والصابون - يمكن التنظيف بالماء والصابون، ساخنًا أو بارًدا.	 
الماء المغلي - يمكن إدخال المحقنة إلى الماء المغلي.	 
الكحول - يمكن تعقيم المحقنة بالكحول.	 

التطهر
يمكن تعقيم جميع أجزاء المحقنة وتعقيمها بدرجة حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية / 
250 فهرنهايت. بأي طريقة تختارها لتنظيف المحقنة، من المهم القيام بذلك بعد كل يوم 
عمل. عند االنتهاء من الحقن لليوم - تأكد من تنظيف المحقنة جيًدا لضمان تأديه وظيفتها 

بشكل جيد في يوم الحقن التالي.



By: E. Nechmad Ltd.

info@thama-vet.com
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