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Листiвка-вк.падка
Назва ветеринарного препарату
Песторiн MopMiKc, Pestorin Моrmух - вчIкцина комбiнована проти BipycHoi геморагiчноi хвороби та
мiксоматозу кролiв.
Склад
одна лоза (1 мл) вакцини мiстить:
а) рiдкий компонент (iнактивований):
Активнодiючi речовини :

Bipyc геморагiчноi хвороби кролiв, штttI\4 САМР V-351 - MiH. 1:80 - макс. 1 :1280 за РЗГД*
,Щопомiжнi речовини:
ад'ювант: гiдроксид а_шомiнiю 2 % - 0,2 мл
консерваIIт: тiомерсал - 0,085-0,115 мг
розtмIrник: буферний сольовий розчин - до 1 мл
б) лiофiлiзований компонент (живий атенуйоваrrий) :

Активнодiючi речовини:
Bipyc мiксоматозу кролiв, штtlп{ САМР V-319 - MiH. tOЗ,3 ТКtД59 - м&кс. 105,8 ТIСДsо
.Щопомiжнi речовини:
живильне середовище дJIя лiофiлiзацii - 0,03 мл
живильне середовище МЕМ - до 1 мл
1 мл живильного середовища для лiофiлiзацiТ мiстить:
TPIC р.а. - 4,45 мг
хелатон II р.а. - 2,87 мг
цукроза р.а. _ 13,75 мг
декстран 70 - 165 мг
вода для iн'екцiй -до 1 мл
*титР антитiл, визначенИх IIIJUD(oM проведеншI peaKuii затримки гемtглютинацiI пiсля вакцинацii
лабораторних тварин (кролiв).
ФармацевтичIIа форма
Суспензiя i лiофiлiзат
Iмунобiологiчнi властивостi
ПiСля ВВедення вакцина викJIикае формування специфiчних чlнтитiл, якi зalхищzlють кролiв вiд
BipycHoi геморагiчноi хвороби i мiксоматозу.
СТiйКий iMyHiTeT проти BipycHoi геморагiчноi хвороби розвиваеться через 10 дiб пiс.тtя основноi
вакцинацii i тривае протягом 1 року. Стiйкий iMyHiTeT rrроти мiксоматозу розвиваеться через 9 дiб
пiсля основноТ вакцинацii i тривае протягом б мiсяцiв.
Вид тварин
Кролi.
Показання до застосування
[Ля профiлакти.пrоi вакцинацii кролiв проти BipycHoi геморагiчноi хвороби та мiксоматозу.
Протипоказання
Не вакцинувати хворих твариЕ та тварин з ознакап{и хвороби.
Заетереження при застосуваннi
Вакцинрати можна лише клiнiчно здорових тварин з хорошим ступоIIем вгодованостi.
Перед застосувЕtнням ретельно збовтати BMicT флакону.
Взасмодiя з iншими засобами
Не вiдома.
Особливi вказiвки при вагiтностi, лактацiI
Не застосовувати дJIя czlL,IoK кролiв на останньому тижнi вагiтностi
Спосiб застосування та дози
1 мл незалежно вiд маси та BiKy тварини.
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Метод застосування - пiдшкiрно.
Лiофiлiзат розtмняють рiдким компонентом.
Тварин вакцинують, починzlючи з 6--тижневого BiKy.
Основна вакцинацiя:
Перша доза вводиться у вiцi б тижнiв, друга- через 4 тижнi.
Ревакцинацiя тварин проводиться через б мiсяцiв пiсля основноi вакцинацii.
Побiчнi ефекти
Невiдома.
Перiод виведення (каренцii)
Забiй тварин на м'ясо дозвоJIяеться через 7 днiв пiсля вакцинацii.
Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персонаJry, якi застосовують ВIП
,Щотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратап4и.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способи його знешкодження
i утилiзацii
Будь*який невикористаний ветеринарний лiкарський продукт або вiдходи, отриманi вiд
використання тtlких ветеринарних лiкарських продуктiв, слiд утилiзувати вiдповiдно до мiсцевих
вимог.
TepMiH придатностi
2 роки. Розчинену вакцину використовують впродовж 2 годин.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати в сухому темЕому мiсцi за температури вiд 2ОС до 8"С. Не заморожувати!
Упаковка
Вакцина випуска€ться у скJuIних флаконalх, зiжритих, г)rмовим корком та зtшtшних алюмiнiевою
кришкою.
Розмiр пакування:
1х1 мл (1 флакон рiдкого компоненту + 1 флакон лiофiлiзованого компоненry);
5 х 1 мл (5 флаконiв рiдкого компоненту + 5 флаконiв лiофiлiзованого компоненту);
10 х 1 мл (10 флаконiв рiдкого компоненту +10 флаконiв лiофiлiзовЕlного компоненry);
1 х 5 мл (1 флакон рiдкого компоненту + 1 флакон лiофiлiзованого компоненry);
5 х 5 мл (5 флаконiв рiдц<ого компоненту + 5 флаконiв лiофiлiзованого компоненту);
10 х 5 мл (10 флаконiв рiдкого компоненту + 10 флаконiв лiофiлiзованого компоненту);
1х 1 0мл (1 флакон рцкого компонеЕту + 1 флакон лiофiлiзовtlного компоненту);
5 х 10 щл (5 флаконiв рiлкого компоненту + 5 флаконiв лiофiлiзованого компоненту);
10 х 10 мл (10 флаконiв рiдкого компоненту + 10 флаконiв лiофiлiзованого компоненry);
1 х 20 мл (1 флакон рiдкого компоненту + 1 флакон лiофiлiзованого компоненту);
5 х 20 мл (5 флаконiв рцкого комlrоненту + 5 флаконiв лiофiлiзованого компоненry).
10 х 20 мл (10 флаконiв рiдкого компоненту +10 флаконiв лiофiлiзованого компоненту).
Назва та мiсцезнаходження власника ресстрацiйного посвiдчення та.виробника
Акцiонерне товариство кБiовета>>, Коменскеrо 212,683 23Iвштовiце на Гане, Чеська Республiка.
Додаткова iнформацiя
Якщо препарат не вiдповiдае вимогаrrл листiвки-вкJIадки або виникли ускJIаднення, застосування
цiеi cepii негайно припиняють i повiдомляють .Щержавний науковФ-контрольний iнституг
бiотехнологii i ulTalrлiB мiкроорганiзмiв (ДНКIБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посланцем у ДНКIБШМ нtшрttвJulють, вiдповiдно до кВказiвки про порядок пред'явлення
рекламацiЙ на бiологi.rrri, препарати, що призначенi для застосування у ветеринарнiй медицинЬ> вiд
03.06.98 Nя 2, три нерозкритi флакони цiеi серii препарату за адресою 03151, м. Киlв, вул. ,Щонецька,
з0, днкIБшм.


