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Лиетiвка-вIспадка

Назва ветеринарного препарату
БiОСУiС PRRS iHaKT Eu + Аm, Biosuis PRRS inact Eu + Am - вакцина iнактивована проти
РеПРОДУКТиВно-респiраторного сиЕдрому свинеЙ (свропеЙськиЙ та ап{ериканський генотипи).
Ск.пад
Одна доза(2 мл) вакцини мiстить:
Активнодiючi речовини :

Bipyc РРСС, европейський штапл MSV Bio-60
Bipyc РРСС, ап{ериканський шталл МSV Bio-61
,Щопомiжнi речовини:
ад'ювант: емульсiген
консервiшт: тiомерсал
Фармацевтична форма
Емульсiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
ПiСля ВВеДення вакцина викJIикае формування специфiчних антитiл, якi зtжищають оргалriзм тварин
проти Bipycy репродуктивно-респiраторного синдрому свиней. Стiйкий iMyHiTeT формуеться через 3
тижнi пiсля двох вакцинацiй i тривае впродовж б мiсяцiв.
Вид тварин
Свинi.
Показання до застосування
М активноi вакцинацii ремонтних свинок та свиноматок проти Bipycy репродуктивно-
респiраторного синдрому.
Протипоказапня
Не Застосовувати вакцину дJIя тварин з клiнi.пrими ознtжtlпли хвороби, а також rrри захворювilннях,
що супроводжуються лихомаЕкою.
Застереження при застосуваннi
Перед застосуванrrям BMicT флакону пiдiгрiти до KiMHaTHoi температури (15-25)"С та ретольно
ЗбОвтати. У флаконi допускаеться невелика кiлькiсть осаду, що зникае пiсrrя пiдiгрiвання та
струшувсlЕня флакону з вtlкциною.
Взаемодiя з iншими засобами
Iнформацiя стосовно нешкiдливостi та ефективностi застосування вtжцини з iншими
ВетериЕарними препаратаI\{и вiдсутня. Рiшення щодо введенIuI засобу з iншими ветеринарним
препаратами приймае безпосередньо лiкар ветеринарноТ медицини.
Особливi вказiвки при вагiтностiо лактацii
Не застосовувати пiд час лактацii.
ЗаСтосУваншI вttкцини дозвоJuIеться Еа 60-70 день вагiтностi вiдповiдrо до схеми вакцинацii.
Спосiб застосування та дози
Тварин вакцинують у дозi 2 мл внугрiшньом'язово, у дiлянку шиi за вушною рzжовиIIою.
Ремонтних свинок вакцинують, rrочинilючи з 6-мiсячного BiKy.
Основна вакцuнацiя:
Перша доза вводиться тваринilп,{ за 5-4 тижнi до паруванIIJI, друга вакцинацiя проводиться не
пiзнiше, нiж за 2 тижнi до парування. Третю дозу вtкцини вводять на б0-70 день вагiтностi.
Ревакцuнацiя:
Одна доза вакцини на 60-70 день кожноi наступноi вагiтностi.
Побiчнi ефекти
ПРОДУКт налеЖитЬ до групи iнактивованих вчкцин, якi зазвичай не викJIикають негативних ефектiв.
При появi анафiлактичних реакцiй рекомендуеться симптоматичне лiкуваншI.

MiH. 101l ТЦIДsо, M€lKc. tO7,0 ТЦIД56, RP>l
MiH. 105,1 тцIдsо, мtжс. to10 тцtд5р, RP)l

0,4 мл
0,085-0,115 мг/мл
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У мiсцi застосування в€жцини можуть з'явитись припухлiсть або почервонiння дiал,rетром до З см,
якi зникалоть протягом одного тижня пiсля вакцинацii. Також у мiсцi введеIIшI вчжцини можуть
спостерiгатись тимчасовi мiсцевi реакцii у виглядi цранульоми дiаллетром до 1 см.
Перiод виведення (каренцii)
Нуль днiв.
Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персонаJIу, якi застосовують ВIП
,Щотримуватись правил роботи iз ветеринарними препаратап{и.
Уникати ауtовакцинацiТ. У разi випадкового введенЕr{ вакциЕи необхiдно TepMiHoBo звернугися до
лiкаря.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способи його знешкодження
i утилiзацii
Невикористаний ветеринарний препарат або порожнi флакони повиннi буги угилiзованi вiдповiдно
до мiсцевих вимог.
TepMiH придатностi
18 мiсяцiв. Вакцину з вiдкритого флакону використати впродовж 10 годин.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати в сухому темному мiсцi lrри температурi вiд 2ОС до 8ОС. Не заллорожувати!
Упаковка
Вакцина випускаеться у скJuIних або пластикових флаконй, що мiстять 10 мл, 50 мл або 100 мл
вакцини. Флакони з вакциною, що вкритi гуrvlовим корком, придатним дJuI прокоJIювt}ннlI, та
закритi алrомiнiевою кришкою, помiщенi у KapToHHi або пластиковi коробки. У кожнiй коробцi
мiститься затверджена листiвка-вкJIадка.
Розмiр пiжуваннrl: 1х 10 мл, 10х 10 мл, 1 х 50 мл, 1 х 100 мл.
Назва та мiсцезнаходження власника реестрацiйного посвiдчення i виробника
Акцiонерне товариство кБiовета>>, Коменскего 2l2,68З 2З,Iвановiце на Гане, Чеська Республiка.
Щодаткова iнформацiя
Якщо препарат не вiдповiдае вимогам листiвки-вкJIадки або виникли ускJIаднення, застосраЕня
цiеi серii негйно приtrиняють i повiдомляють ,Щержавний науково-контрольний iнституг
бiотехнологii i шrгамiв мiкрооргаrriзмiв (ДНКIБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посланцем у ДНКIБШМ нЕшрzIвляють, вiдповiдно до кВказiвки про порядок пред'явлення
реклаlлацiЙ на бiологiчнi препарати, що призначенi для застосувЕlнIuI у ветеринарнiй медицинi> вiд
03.06.98 Jtlb 2, три нерозкритi флакони цiеi серii препарату за адресою 03151, м. Киiв, вул. .Щонецька,
30, днкIБшм.


