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Листiвка-вкпадка

IIазва ветеринарного препарату
Бiосуiс Респi Е, Biosuis Respi Е - вакцина iнактивована проти актинобацилярноi плевропневмонii,
бешихи та гемофiльозу свиней.
Склад
Одна доза (1 мл) вакцини мiстить:
Активнодiючi речовини :

ДсtiпоЬасillus рlеurорпеumопiа, серотип 2 RP > 1

ДсtiпоЬасillus рlеurорпеumопiа, серотип 9, 11 RP > l
анатоксин АРХ I RP > 1

анатоксин АРх II RP > 1

анатоксин АРх III RP > 1

Erysipelothrix rhusiopathiae RP > 1

(тип 1, штtlNI 20З;тип 2, штаlrл 5; тип 2, штал,t 64; тпп 2, шташr II)
Haemophilus parasuis (серотип 1, серотип 5, серотип 13) RP > 1

Допомiжнi речовини:
консервант: тiомерсал макс.0,115 мг
ад'ювант: монтанiд до 0,2 мл
iнактиваrrт: формальдегiд 35 % макс. 1,1 мг
розтIинник: натрiю хлорид 9 мг
вода дJuI iн'екцiй 1 мл
Фармацевтична форма
Емулъсiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
Пiсля застосування вакцина викликае формування специфiчних антитiл, якi захищають
органiзм щеплеЕих тварин проти актинобацилярноТ плевропневмонiТ, бешихи, гемофiльозу
(хвороба Глессера). Поросята, народженi вiд вакцинованих свиноматок, отримують
пасивний захист проти збудникiв вказаних хвороб завдяки колостральному iMyHiTeTy
протягом пiдсисного перiоду.
У щеплених тварин стiйкий iMyHiTeT проти актинобацилярноi плевропневмонii,
гемофiльозу, бешихи формуеться через 2t день пiсля основноi вакцинацii. Стiйкий
iMyHiTgT проти актинобацилярноi lrлевропневмонii та гемофiльозу тривае не менше 20
тижнiв, проти бешихи - б мiсяцiв.
Вид тварин
Свинi.
Показання до застосування
,Щля активноi вакцинацii ремонтних свинок та свиноматок проти бешихи свиней, а також дJIя
активноТ та пасивноi вакцинацii поросят шроти актинобацилярноi плевропневмонii, бешихи свиней
та гемофiльозу.
Протипоказання
Наявнi гострi з€жворювання або захворювання, що супроводжуються лихоманкою.
Застереження при застосуваннi
Вакцинрати можна JIише клiнiчно здорових тварин. Перед застосуванням BMicT флакону
пiдiгрiти до кiмнатноi температури (15-25)"С та ретельно збовтати. У флаконi допускаеться
невелика кiлькiсть осаду, що зникае пiсля пiдiгрiвання та струшування флакону з вчжциною.
Взаемодiя з' iншими засобами
Iнформацiя стосовно нешкiдливостi та ефекливностi застосраншI вtкцини з iншими
вотеринарними препаратаI\.{и вiдсугня. Рiшення щодо введенЕя засобу з iншими ветеринарним
пропаратами приймае безпосередньо лiкар ветеринарноi медицини.
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Особливi вказiвки при вагiтностi, лактацii
Вакцинацiю свиноматок слiд проводити не пiзнiше нiж за 2 тижнi до очiкуваного опоросу.
Спосiб застосування та дози
Тварин вакцинують внутрiшньом'язово в дiлянку шиi за вушною раковиною.
Вакцuнацiя рел,lонmнuх свuнок mа свuномаmок:
,Щоза - 2 мл.
Основна вакцuнацiя., перша доза вводиться тваринам за 6-5 тижнiв до опоросу; друга доза
вводиться через 2-3 тижнi пiсля вакциЕацii, але не пiзнiше, нiж за 2 тижнi до очiкуваного
опоросу.
Ревакцuнацiя: за 3-2 тижнi перед кожним наступним опоросом.
У випадку, якщо iнтервал мiж опоросами складас б мiсяцiв i бiльше, ромонтних свинок i
свиноматок вакцинують згiдно схеми основноi вакцинацii.
Вакцuнаuiя поросяm:
.Щоза - 1 мл.
Вакцину застосовують, починаючи з 6-тижневого BiKy, двiчi з iнтервалом 3 тижнi.
Побiчнi ефекти
Пiсля застосувчtння вакцини Mo}Iq/Tb спостерiгатися загальнi реакцii, що тривЕlють максимупл 6
годин. У тварин, щеплених одразу пiсля вжив€lЕня корму, можливi нудота та/або блювота. Пiсля
введення вtжцини у мiсцi iн'екцii може угворитися припухлiсть дiалетром до 2-5 см, яка зникае
протягом 4 днiв.
Перiод виведення (каренцii)
Нуль днiв.
Спецiальнi застереженпя для осiб i обслуговуючого персонаJIу, якi застосовують ВIП
.Щотримуватись trравил роботи iз ветеринарними препаратаN{и. Уникати ауговtжцинацii. У разi
випадкового введення вакцини необхiдно TepMiHoBo зворнуtися до лiкаря.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способи його знешкодження
i утилiзацii
Невикористаний ветеринарний прешарат або порожнi флакони повиннi буги рилiзованi вiдповiдно
до мiсцевих вимог.
Термiп придатностi
2 роки. Вакцину з вiдкритого флакону використати впродовж 10 годин.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгаlи в сухому темному мiсцi lrри температурi вiд 2ОС до 8ОС. Не зшлороrкрати!
Упаковка
Вакцина випускаеться у скJIяних або пластикових флаконах. Флакони з вЕtкциЕою, що вкритi
гумовим корком, придатним дJuI проколюв€lння, та заrrаянi алrомiнiсвою кришкою, помiщенi у
KapToHHi або пластиковi коробки. У кожнiй коробцi мiститься затверджена листiвка-вкJIадка.
РозмiрпакраннrI: 1 х 10мл, 10х 10мл, 1 х 50мп, 1 х 100мл, 1 х250мл.
Назва та мiсцезнаходження власника ре€страцiйного посвiдчення i виробника
Акцiонерне товариство кБiовота>>, Коменскего 2|2,68з 2з,Iвановiце на Гане, Чеська Республiка.
.Щодаткова iнформацiя
Якщо препарат не вiдповiдае вимогам листiвки-вкJIадки або виникли ускладнення, застосувЕlнЕя
цiеi cepiT негайно припиняють i повiдомJuIють .Щержавний науково-контрольний iнституг
бiотехнологii i шrгамiв мiкрооргшriзмiв (ДНКIБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посJIанцем у ДНКIБШМ нЕшравJuIють, вiдповiдно до <Вказiвки про порядок пред'явлення
реклаlrлацiЙ на бiологiчнi препарати, що призначенi для застосувalння у ветеринарнiй медицинi> вiд
0З.06.98 Nч 2, три нерозкритi флакони цiеi cepii lrрепарату за адресою 03151, м. Киiв, вул. ,Щонецька,
30, днкIБшм.
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