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Листiвка-вкладка

Назва ветеринарного препарату
БiоЕквiн FН, BioЕquin FН - вакцина iнактивована проти грипу та герпесвiрусноi iнфекчii коней.
Склад
Одна доза (1 мл) вакцини мiстить:
Активнодiючi речовини:
Bipyc грипу НзNв, A/Equi 2Брно 08 (шериканський тип)
Bipyc грипу НзNв, ДЕqui 2/NIopaBa 95 (европейський тип)
герпесвiрусна iнфекцiя Еt{V- 1

,Щопомiжнi речовини:
ад'ювант: монтанiд
консерваЕт: тiомерсал
буферний розчин
1 - середне геометрI4ЕIне значеЕIuI специфiчних аlrгитiл,
сироватки KpoBi морськrл< свинок
2 - iндекс нейтралiзацii Bipycy, визначений на сцроватцi KpoBi хом'якЬ
Фармацевтична форма
Емульсiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
Пiсля введення вакциЕа викJIикае формування специфiчних антитiл, якi захищЕlють вiд грипу та
герпесвiрусноi iнфекцii коней.
У щеплених тварин стiйкий iMyHiTeT тривае протягом б мiсяцiв пiсля основноi вакцинацii. У лошат,
якi народилися у щеплених перед жеребуванншл кобил, колострчrльний iMyHiTeT тривае протягом 6
мiсяцiв.
Вид тварин
KoHi.
Показання,до застосування
,Щля активноi вакцинацii конейпроти грипу та герпесвiрусноi iнфекцii.
Протипоказання
Вiдсрнi.
Застереження при застосуваннi
Перед застосувiшняпл BMicT флакону пiдiгрiти до KiMHaTHoi температури (15-20)'С та ретельно
збовтаtи. У флаконi допускаеться невелика кiлькiсть осаду, що зникае пiсля пiдiгрiвання та
струшування флакону з вакциною.
Взасмодiя з' iншими засобами
Iнформацiя стосовно нешкiдливостi та ефективностi застосув.lння вакцини з iншими
ветериЕарними препаратаN{и вiдсутня. Рiшення щодо введення засобу з iншими ветериЕарними
препаратаI\{и приймае безпосередньо лiкар ветеринарноi медицини.
Особливi вказiвки при вагiтностi, лактацii
ЗастосуваншI вtжцини пiд час вагiтностi без обмежень. Безпечrriсть застосування пiд час лактацii не
встаIIовJIювалась.
Спосiб застосування та дози
Вакцину застосов}.ють у дозi 1 мл шляхом внутрiшньом'язових iн'екцiй.
Основна вакuuнацiя: тварин вакцинують двiчi з iнтервалом 4 тижнi, починдочи з 6-мiсячного BiKy.
Через 3 мiсяцi вводиться третя доза.
,Щля пiдтримdння iMyHiTeTy рекомендуеться ревакцинацiя тварин щопiвроку
Вакuuнаuiя uсеребuх кобtлt: твЕ)ин вzжцинують однiею дозою вакцини на другий мiсяць пiсля
заrrлiднення, а потiм на 5 або б та на 9 мiсяцi вагiтностi.

MiH. 6,0log2 ТIГ1
MiH. 6,0logz ТIГ1
MiH. 2,1 log19IHB2

0,25 мл
0,085-0,115 мг
доlмл
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Продовження додатку 2

до реестрацiйного посвiдчення
]Ф вА_00750-02-15
вiд 01.04.2020

Побiчнi ефекти
Препарат належить до групи iнактивованих вчжциЕ, якi за звичай не викJIикають негативних
ефектiв. Пiслlя застосуванIIя вакцини можуть спостерiгатися мiсцевi реакцii що тривають максимр{
3 днi та сулроводжуються тимчасовим пiдвищеннrlм температури. У разi прояву iндивiдуа-тlьноi
гiперчутливостi застосовують аrrтигiстаrчriннi препарати.
Перiод виведення (каренцii)
Нуль днiв.
Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персоналу, якi застосовують ВIП
Необхiдно дотримуватись прtlвил роботи iз ветеринарними пре[аратаI\{и.
Уникати ауtовчжцинацiТ. У разi випадкового введення вЕжцини лподинi, необхiдrо TepMiHoBo
звернуtися до лiкаря.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способи його знешкодження
i утилiзацii
Невикористаний ветеринарний препарат або порожнi флакони повиннi бути угилiзовшri вiдповiдно
до мiсцевих вимог.
TepMiH придатностi
18 мiсяцiв. Вакцину з вiдкритого флакону використати вIIродовж 10 годин.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати в сухому томному мiсцi за температури вiд 2ОС до 8ОС. Не заллорожувати!
Упаковка
Вакцину випускЕlють у скJu{них флаконtlх, зtжритих гр(овою пробкою дJuI прокоJIювtlння та
завапьцьованLD( алюмiнiевою кришкою.
РозмiрпtжрЕlння:2х1 мл,5х1 мл, 10х1 мл, 1 х 5 мл, 10х5 мл.
Назва та мiсцезнаходкення влаеника ресстрацiйного посвiдчення i виробника
Акцiонернетовариство "Бiовета",2l2 Коменскего, 683 23, Iваповiце на Гаrrе, Чеська Республiка.
Щодаткова iнформацiя
Якщо препарат но вiдповiдае вимогам листiвки-вкJIадки або виникли ускJIадненнrI, застосуванЕя
цiеi cepii негайно припиняють i повiдомляють ,Щержавний науково-контрольнлй iнституг
бiотехнологii i шrтамiв мiкроорганiзмiв (ДНЮБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посланцем у ДНКIБШМ направJuIють, вiдповiдно до кВказiвки гrро порядок пред'явлення
рекламацiЙ на бiологiшri препарати, що призначенi для застосувtlIIня у ветеринарнiй медицинЬ вiд
03.0б.98 J\b 2, три нерозкритi флакони цiеi cepii lrрепарату за а цресою 03 1 5 1 , м. КиiЪ, вул. ,Щонецька,
30, днкIБшм.
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