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Вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про ветеринарlry медицину", постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкРаiни вiд 21.11.2007 р.М 1З49 "Про затвердженюI положень про державну реестрацiю
ВеТеРинаРних препаратiв, кормових добавок, премiксiв та готових KopMiB" та на пiдставi експертного
ВИСНОВКУ ВiД 23.09.2021 р. Nq 89 рекомендацiЙ .Щержавноi фармакологiчноТ KoMicii ветеринарноi
медицини, наказу Щержавнот служби Украiъи з питань безпечностi харчових продуктiв та захисry
споживачiв вiд 05.10,2021р. Nч 65З зареестровано:

БiоЕкбiн FТ, ВiоЕquiп FТ - Щакцuлtа
препарат

у формi

iнакmuбобана

Власник роестрацiйного посвiдчення:
Акцiонерне по а арuсmб о <<Бiо В еmа>ц

212 Коменске?q 683 23,LВаноВiце на Г,

зареестровано в УкраiЪi за Ns вл-а0824-02-16 вiд 05.10.2021

Виробник:
Акцiонерне mо б арuсmб о <<Бiо Веmа>>,

212 Коменскеео, 683 23, I$аноOiце на Гане, Чесъка Р,

при будь-якiй змiнi в ресстрацiйному досьс власник посвiдчення (виробник) повинен
повiдомити орган ресстрашiТ.

Обов'язковi додатки:
- коротка характеристика препараry (додаток l);
- листiвка-вкладка (лолаток 2);
- етикетка (додаток 3),

Реестрацi йне посвiдчення дiйсне до

Ще посвiдчення не е зобов'язанtrям щодо закупiвлi даного

Щирекгор !епартаменry безпечностi харqових продукгiв та
ветеринарноi медпцини
Director of Department for Food Safety and Vеtеriпаrу Medicine

04.1а.2026

Кобаль

сцспензii

Чесъка



Долаток 2

до ресстрацiйного посвiдчення
N9 ВА-00824-02-1б
вiд 05.10.2021

конеи.

Листiвка-вкладка

Назва ветеринарного препарату
БiоЕквiн FТ, BioEquin FТ - вакцина iнак,гивована проти l.рипу та правцю
Склад
1 мл (одналоза) вакцини мiстить:
Активнодiючi речовини:
Bipyc грипу НЗNВ, A/Equi 2/Брно 08 (американський тип, Флорида2)
Bipyc грипу H3NB, A/Eqrri 2/Морава 95 (евролейський тип)
анатоксин правцю очищений
Щопомiжнi речовини:
ад ювант: апюмiнiю t i:рокси:
консервант: тiомерсал
буферний розчин
1 - середнс геометричне значення с''ецифiчних ан.rитiл. визначених ,

гемаглютинацii сироватки KpoBi морських свиFIок

MiH. 5,0 log2 РГГА1
MiH. 5.0log2 РГГА1
п,riн, 30,0 Мо2

0,2 мл
0,085-0.115 мг
доlмл

шляхоNl тесту iнгiбування

2 - титр антитiл проти тоltсинiв. l]ик,lикalни\ поl]тоl]liок) вакцинацiсю 1,{орських свинок, якi
визначаються методом ELISA. вира)Iiа€ться r, л,Ii)tснtlролних одиницях
Фармацевтична форма
Суспензiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
У щеплених тварин стiйкий iMyHiTeT формусться через 14 днiв пiсля первинноi вакцинацii i ,гривае
протягом б мiсяцiв. Щля пiдтримання iMyHiTeT.v рекоменду€ться ревакцинацiя тварин через кожнi 6-
12 мiсяцiв у загrежностi вiд епiзоотичноI ситl,ацii.
Вид тварин
KoHi.
Показання до застосування
Щля активноi вакцинацii коней проти грип),та правцю. починак)чи з б-п,tiсячного BiKy.
Протипоказання
Вiдсутнi.
Застереясення при застосуваннi
Перел застосуванням BMicT флакону пiдiгрiти до кiмнатноi те\,1перат),ри (15-25)'С та ретельно
збовтати.
Вакцинувати тiльки клiнiчно здорових тварин.
У випадкУ нестабiльНоi епiзоотичноТ ситуацii щодо
щопiвроку.

грипу рекомендусться ревакцинацiя Bcix тварин

первинну вакцинацiю тварин необхiдно проводити за два тижнi ло перемiщенням ix до iнших
стiйл, перед скачками або до початку карантину
Хворих тварин необхiдно тримати в окремих примiщеннях,
Взасмодiя з iншими засобами
Iнформацiя стосовно нешкiдливостi та ефективностi застосування вакцини з iншими
ветеринарними препаратами вiдсутня. Рiшення щодо введення засобу з iншими ветеринарними
препаратап4и приймае безпосередньо лiкар ветеринарноi медицини.
Особливi вказiвки при вагiтностi, лактаuiI
Вакцина показана для застосування пiд час
вагiтностi.
Безпечнiсть зhстосування вакцини пiд час лактацiт не дослiджувалась.
Спосiб застосування та дози
вакцину застосовують у дозi 1 мл шляхом внутрiшньом'язових iн'екцiй,
Первинна ракцинацiя: тварин вакцинують, починаючи з 6-мiсячного BiKy, двiчi з iнтервалом 4
тижня,



Продовження додатку 2

до ресстрацiйного посвiдчення
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Ревакцинацiя: через б мiсяцiв пiсля первинноТ вакцинацii.
У за-пежностi вiд епiзоотичноi ситуацii тварин ревакцин}.ють кожних 6-12 мiсяцiв проти гриIIу та
щорiчно одноразово проти правцю.
Ревакцинацiя жеребих кобил: одна доза вакцини на останньому триместрi вагiтностi, але не
пiзнiше, нiж за один мiсяць до очiкуваного жеребування.
Побiчнi ефекти
Препарат наJIежить до групи iнактивованих вакцин, якi за звичай не викJIикають негативних
ефектiв. Пiсля застосування вакцини можуть спостерiгатися мiсцевi реакцii, що тривають
максимум 1-3 днi та супроводж},ються тимчасовим пiдвищенням температури тiла на максимум
1ОС. У разi прояву iндивiдуальноi гiперчутливостi застосов),ють антигiстамiннi препарати.
Перiод виведення (каренцii)
Нуль днiв.
Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персоналу, якi застосовують ВIП
Необхiдно дотримуватись правил роботи iз ветеринарними препаратами,
Уникати ауговакцинацiТ. У разi випадкового введення вакцини людинi, необхiдно TepMiHoBo
зверIIутися до лiкаря.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, сuособи його знешкоджеЕня
i утилiзацii
Невикористаний ветеринарний препарат або порожнi флакони повиннi бути утилiзованi вiдповiдно
до мiсцевих вимог.
TepMiH придатностi
3З мiсяцi, Вакцину з вiдкритого флакону використати впродовж 10 годин.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати в сухому темному мiсцi за температури вiд 2ОС до 8ОС, Не заморожувати!
Упаковка
Вакцину випускають у скJuIних флаконах, закритих гумовою пробкою для проколювання та
ЗаВаЛЬЦьоВаних алюмiнiевою кришкою. Флакони з вакциною помiщенi у KapToHHi або пластиковi
коробки. Кожна коробка мiстить затверджену листiвку-вкладку.
Розмiр пакування: 2х1 мл, 5х1 мл, 10х1 мл, 1х5 мл, 10х5 мл,
Назва та мiсцезнаходженЕя власЕика ре€страцiйного посвiдчення i виробника (виробникiв)
Акцiонерне товариство кБiовета>>,2|2 Коменскего, 683 2З, Iвановiце на Гане, Чеська
Республiка
Щодаткова iнформацiя
Якщо'шрепарат не вiдповiдас вимогам листiвки-вкладки або виникли ускладнення, застосування
цiеi cepii негайно приrrиняють i повiдомляють Щержавний науково-контрольний iнститут
бiотехнологiТ i штаlrдiв мiкроорганiзмiв (ДНКIБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посланцеМ У ДНкIБШМ направляють, вiдповiдно до кВказiвки про порядок пред'явлення
рекла:r,rацiЙ на бiологiЧнi препарати, щО призначеНi для застОсування у ветеринарнiй медицинi> вiд
03.06.98 Jф 2, три нерозкритi флакони цiеi cepii препарату за адресою 0З151, м. КиТв, вул.
.Щонецька, 30, ДНКIБШМ.
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