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Назва ветеринарного препарату
MiKcopeH, Мухоrеп - вакцина жива проти мiксоматозу кролiв.
Склад
l доза вtжцини мiстить (в залежностi вiд методу застосування):
Пiдшкiрне введеншI:
Bipyc *iп"оrurозу, атенуйований, штilN{ САМР Y-2l9 - MiH. 103,3 ТКЦ5g - макс. 105'8TKIЩ5g

,Щопомiжнi речовини:
живильне середовище МЕМ - 0,1 мл
стабiлiзуюче захисне середовище для лiофiлiзацii - 0,03 мл
Метод lrроколювання вуха (подвiйний прокол):
Bipyc мiксоматозу, атенуйований, штчlп{ САМР Y-}lg - MiH. 102,6 ТКЦ59 - макс. 105,1 ТКIДsо

,Щопомiжнi речовини:
живильне середовище МЕМ - 0,02 мл
стабiлiзуюче зilхисне середовище для лiофiлiзацii - 0,006 мл
Безголковий метод:
Bipyc мiксоматозу, атенуйований, штам САМР У-2|9 - MiH. 102,7 ТКIД59 - мЕжс. 105,2ТКЦsо

.Щопомiжнi речовини:
живильне середовище МЕМ - 0,025 мл
стабiлiзуюче захисне середовище для лiофiлiзацii - 0,0075 мл
1 мл розчинника А мiстить:
хлорид натрiю - 8,34 мг
хJIорид ка.ltiю - 0,21 мг
гiдрогенофосфат натрiю -2,47 мг
дигiдрогенофосфат калiю - 0,21мг
вода для iн'екцiй - до 1,0 мл
Фармацевтична форма
Лiофiлiзат i розчинник.
Iмунобiологiчнi властивостi
Пiсля введення вакцина викJIикае формування специфiчних антитiл, якi захищаrоть вiд мiксоматозу
кролiв. Пiсля основноi вакцинацii стiйкий iMyHiTeT тривае протягом б мiояцiв.
Вид тварип
Кролi.
Показання до застосування
fuя профiлактичноi вакцинацii кролiв проти мiксоматозу.
Протипоказання
Не вакцинувати хворих тварин та тварин з ознЕжап{и хвороби.
Застереження при застосуваннi
Стерилiзацiю голок дIя вulкцинацiТ методом подвiйного проколу проводять кип'ятiнням або
обпалюванням.
Взаемодiя з iншими засобами
Вакцину MiKcopeH можна застосоврати одночасно з вакциною проти BipycHoi геморагiчноi
хвороби кролiв виробництва Бiовета, а.с. Не доrrускаеться змiшування вrжцин.
Особливi вказiвки при вагiтностi, лаrсгацii
Не застосовувати дJIя ctlмoк кролiв в другiй половинi вагiтностi.
Спосiб застосування та дози
Тварин вакцинують, починЕlючи з 4-тижневого BiKy.
основна вакцинацiя:
Першу дозу вiжцини вводять у вiцi 4 тижнiв, другу дозу - через б тижнiв.
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Ревакцинацiю проводятъ через б мiсяцiв пiсля основноi вакцинацii
Вакчину застосовують пiдшкiрЕо, методом проколювання вуха (подвiйного проколу) та
безголковим методом.
Пiдпlкiрне введення.
Що 10 доз вtжцини додilють 10 мл розtIинника А.20 доз вtжцини розtIиняютьу 20 мл розIмнника А.
Щ.тrя цього у шприц набирають 2,5-3 мл розчинЕика А, вносять у флакон з лiофiлiзатом i добре
струшують до повного розtIинення. Даlri цей вакцинний розчин повертають у флакон з

розчинником А. Вакцинний роз.шн вводять у дозi 1 мл пiдшкiрно в областi хребта.
Мотод прокоJIювання вуха (подвiйний прокол).
Перед застосуванням 50 доз або 100 доз лiофiлiзату розtмняють у 0,8 мл або 1,5 мл розчинника
вiдповiдно. Вакцинна доза вимiрюеться об'емом вакцини, що мiститься в отворах i загrпабленIuD(
спецiальноТ подвiйноТ голки.
При введеннi методом проколювtlнIul вуха необхiдно дотримуватись ЕастуIIних вказiвок:
- зняти пробки з флаконiв з вакциною i роз.панником;
- розчинити лiофiлiзат у розtIиннику; отримчtний вакцинний розчин перелити в менший флакон, в

якому мiстився розчинник;
- вводити вакцинний розтIин з внутрiшньоi сторони вуха на piBHi вiльноТ вiд шерстi верхшоi

третини так, щоб отвори спецiальноi подвiйноl голки повнiстю шройIrrли через вушну раковину
i не пошкодЕrли KpoBoHocHi судини;

- не дезiнфiкувати мiсце проколу.
Безголковий метод.
40 доз вiжцини розчишIють у 10 мл розчинника. 80 доз вtжцини - у 20 мл розtмнника. ,Щ.пя цього у
шприц набирають 2,5-3 мл розтIинника А, вносять у флакон з лiофiлiзатом i добре струшують до
повного розtIиненЕя. Далi цей вакцинний розlмн IIовертЕlють у флакон з розtIинником А. В
безгопковому пристроi, що вст€шIовлений на 0,2 мл, вмiщуеться одЕа доза вакцини.
Вакцину вводять з внугрiшньоi сторони в}ха на piBHi вiльноi вiд шерстi верхньоТ ц)етиIIи, при чому
рекомендуеться стулити вуха одне до одного. Вакцину також можна вводити пiд лопатку або у
м'язи дiлянки тазу. Аплiкатор rцiльно прикJIадають до шкiри.
Перед початком вакцинацii перевiряють справнiсть аплiкатору. Пiд час вtжцинацii необхiдно
контроJIювати cпpilвIlicTb пристрою.
Побiчнi ефекти
Не вiдомi.
Перiод, виведення (каренцii)
Нуль днiв.
Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персоналу, якi застосовують ВШ
У випадку iн'екцii препарату людинi потрiбно негайно звернугися до лiкаря i показати упаковку i
листiвку-вкладку.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способп його знешкодження
i утилiзачii
Буль-який невикористаний ветеринарний лiкарський продукт або вiдходи, отриманi вiд
використання такиr( ветеринарних лiкарських продуктiв, слiд утилiзувати вiдповiдно до мiсцевих
вимог.
TepMiH придатпостi
2 роки. Розчинену вzжцину використовують впродовж 4 годин.
Умови зберiгання i транспортуванця
Зберiгати в сухому темному мiсцi за температурпвiд2ОС до 8ОС.

Упаковка
Вакцина (лiофiлiзат) випускаеться у 3 мл або 9 мл скляних флаконах. Флакони, що виготовленi iз
скJIа типу I, закритi гумовою пробкою дIя проколювання та зtшаrшi аlпомiнiевою кришкою.
Флакони з вtжциЕою та розчинником А вмiщенi в пластиковi коробки з лункап{и для флаконiв.
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Кожна коробка вкрита пластиковою кришкою. Розчинник А додаеться згiдно кiлькостi доз i методу
введення.
Розмiр пакрання вакцини:
1 х l дозi для пiдшкiрно введення
5 х 1 дозi для пiдшкiрного введення
1 0 х 1 дозi для пiдшкiрного введення
1 х 10 доз для пiдшкiрного введення
1 х 20 доз дJut пiдшкiрного введення
5 х 1 0 доз для пiдшкiрного введення
5 х20 доз дJuI пiдшкiрного введенЕIя
1 х 40 доз дJIя введеш{я безголковим методом
1 х 50 доз дJuI введення безголковим методом
1 х 80 доз для введення безголковим методом
1 х 1 0 0 доз дJuI введення безгоrковим методом
5 х 40 доз дJIя введоншI безголковим методом
5 х 50 доз дJIя введення безголковим методом
5 х 80 доз дJIя введення безголковим методом
5 х 100 доз дJuI введенЕrI безголковим методом
1 х 50 доз дJIя введення методом подвiйного проколу
1 х 1 00 доз для введення методом подвiйного прокоJry
5 х 5 0 доз дJuI введення методом подвiйного прокоJIу
5 х 100 доз для введенш{ мотодом подвiйного проколу
Розмi ика Ан

Лiофiлiзат
(флакон типч бR)

РОЗЧИННИК А
.Щози Метод застосування

Флакон (тип) BMicT

9 мл флакон
(типу бR), що
мiстить 2,6 мл

лiофiлiзату

9 мл типу бR 1,5 мл 100 Подвiйне прокоJIюваннJI

9 мл типу бR 0,8 мл 50 Подвiйне прокоJIювання
20 мл 20 мл 20 пiдшкiрно
10 мл 10 мл 10 Пiдшкiрно
20 мл 20 мл 80 Безголковий метод 0,2 мл
10 мл 10 мл 40 Безголковий метод 0,2 мл

3 мл флакон
(типу iнсулiн 3 мл),

що мiстить l мл
лiофiлiзату

20 мл 20 мл 20 пiдшкiрно
10 мл 10 мл 10 Пiдшкiрно
9мл 0,8 мл 50 Подвiйне прокоJIювання

3мл 1мл 1 пiдшкiрно
Назва та мiсцезнаходження власника реестрацiйного посвiдчення i виробника
Акцiонерне товариство <Бiовета>>, Коменскего 2l2,68З 2З Iвановiце на Гане, Чеська Республiка.

,Щодаткова iнформацiя
Якщо прsпарат не вiдповiдае вимогtlп,l листiвки-вкJIадки або виникли ускJIаднення, застосуваIIня
цiсi cepiТ негайно припиняють i повiдомляють .Щержавний науково-контрольний iнститут
бiотехнологii i штамiв мiкроорганiзмiв (ДНКIБШМ) та постачапьника (виробника). Одночасно з

посланцем у ДНКIБШМ направJuIють, вйповiдно до <Вказiвки про порядок пред'явлення

рекламацiй на бiологiчнi препарати, що призначенi для застосувilння у ветеринарнiй медицинi> вiд
03.06.98 Nч 2 три нерозкритi флакони цiеi cepiT препарату за адресою: 03151, м. Киiво вул. ,Щонецька,
30, днкIБшм.
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