
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ
З IIИТАНЪ БЕЗПЕЧНОСТI

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ

ТНЕ STATE SERVICE OF,UKRAINE
ON FOOD SAFETY AND

CONSUMER PROTECTION

РЕ€СТРАЦIЙНЕ ПОСВIДЧЕННЯ
ШGISTRATION СЕRТIFIСЛТЕ

Вiдповiдно до Закону УкраТни "Про ветеринарну N{едицину''. постанов}{ Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 2l .l l ,2007 р. М l З49 "Про затвердхrення полоiкень про дера{авну ресстрацiю
ВеТеРинарнИх ПреПаратiв, корп.tових добавок, премiксiв та готових корпtiв" та на пiдставi екслертного
ВИСНОВку вiд 16,12.202l р. Л-Ь 129 реко]\,ендацiй ЩержtавноТ фарлrакологiчноТ KoпliciТ ветеринарt"lоi'
N.tед},lцини. наказу ,цер;кавноТ слl,жби yKpaTHlr з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту
спо;кlrвачiв вiд 14.02.2022 р. ЛЪ 73 зареестровано:

БiоЕrcбiн Н, ВiаЕquiп Н - бакцл.lнп
препарат iнакmuб о б ана пр оtпu ? epпec|ipy сноТ iнф екцiТ

конеЙ

Власник реестрацiйного посвiдчення:
Акцi о нер не m о 8 ар uсm б о <<Б i о В еm а>>,

212 Колrенскеео, 68З 23, IбаноВiце на Гане, Чесъка Рес

зареестровано в YKpaTHi за J\Ф ЕА-0083а-а2-17 х4.02.2Ф22

Виробник:
Акцiонерне tпо 0 арuсmб о <<Бiо В еmа>>,

212 К,оменскеео| 683 23,[баноВiце наГане, Чесъка Р,

ПРИ бУЛЬ-ЯКiй зrriнi в ресстрацil"tноltlу дось€ власник посвiдчення (виробник) повинен
повiдопlитrt орган реестрацiТ.

Обов'язковi додатки:
- коротка характеристика препарату (до.латок l):
- листiвка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реестрацiйне посвiдчення дiйсне до 13.02.2027

вiд

IJe посвiдчення не с зобов'язанняl\{ щодо закупiвлi даного преIlарату.

.oЙ{:,i,t:*!;,i
_,,/-l

ffиректорЩепартаментубезпечностiхарчовихпродуктiв, r/ýý7
ветеринарноТ медицини та контролю у сферi органiчного виробЙЙý 7 Т

Director of the Dераrtmепt for Food Safety, Vеtеriпаrу Illedicine aпriýДntiol i;
Organic Production ,,.Р*

Щ.А. Мороз

k-;*Ф



Щодаток 2
до реестрацiйного посвiдчення
Jю вА-008з0-02-\7
вiд 14.02.2022

Листiвка-вкладка

Назва ветеринарного препарату
БiоЕквiн Н, BioЕquin Н - вакцина iнактивована проти
Склад
Одна доза (1 мл) вакцини мiстить:
Активнодiючi речовини:
герпесвiрусна iнфекцiя ЕFtV- 1

герпесвiрусноi iнфекцii коней.

MiH. 2,1 1ogro IHB1
Щопомiжнi речовини:
ад'ювант: монтанiд
консервант: тiомерсал
буферний розчин
1 - iндекс нейтралiзацiТ Bipycy, визначений
Фармацевтична форма

0,25 мл
0,085-0,115 мг
доlмл

на сироватцi KpoBi хом'якiв

Емульсiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
У ЩеПЛених тварин стiйкий iMyHiTeT формуеться через 14 днiв пiсля первинноi вакцинацii i тривае
ПРОТЯГОМ б мiсяцiв пiсля ревакцинацii. Щля пiдтримання iMyHiTeTy рекомендусться ревакцинацiя
тварин щопiвроку.
Вид тварин
KoHi.
Показанпя до застосування
,Щля активноi вакцинацii коней проти герпесвiрусноТ iнфекцii.
Протипоказання
Вiдсутнi.
Застереження при застосуваннi
Перед застосувапням BMicT флакону пiдiгрiти до KiMHaTHoT температури (15-20)"С та ретельно
збовтати.
Вакцинрати тiльки клiнiчно здорових тварин.
У випадкУ нестабiльноi епiзоотичноi ситуацii рекомендуеться ревакцинацiя Bcix тварин щопiвроку.
Первинну вакцинацiю тварин необхiдно проводити за два тижнi до перемiщення ix до iнших стiйл,
перед скачкаN,Iи або до rrочатку карантину.
Хворих тварин необхiдно тримати в окремих примiщеннях.
Взасмодiя з iншими засобами
Iнфорйацiя стосовно нешкiдливостi та ефективностi застосування вакцини з iншими
ветеринарними препаратаN{и вiдсутня. Рiшення щодо введення засобу з iншими ветеринарними
rrрепаратами приймае безпосередньо лiкар ветеринарноТ медицини.
Особливi вказiвки при вагiтностi, лактацii
Вакцина показана длrI застосування пiд час вагiтностi.
Безпечнiсть застосування вакцини пiд час лактацii не дослiджув€rлась.
Спосiб застосування та дози
ВакцинУ застосовують у дозi 1 мл шляхом внутрiшньом'язових iн'екцiй.
Первинна вакцинацiя: твариЕ вакцинують, почин€lючи з 6-мiсячного BiKy, двiчi з iHTepBa;loM 4
тижнi.
Ревакцинацiя: через 3 мiсяцi пiсля первинноТ вакцинацii.
Щля пiдтрИманнЯ iMlTriTeTy рекомендусться ревitкцинацiя тварин щопiвроку.
Вакцинацiя жеребих кобил: тварин вакцинують однiею дозою вакцини на другий мiсяць пiсля
заплiднення, а потiм на 5 або б та на 9 мiсяцi вагiтностi.
Побiчнi ефекти
препарат нi}лежить до групи iнактивованих вакцин, якi за звичай не викликають негативних
ефектiв. Пiсля застосувilння вакцини можуть спостерiгатися мiсцевi реакцii, що тривЕlють
м€lксимуМ З днi та супроводжуються тимчасовим пiдвищенням температури. У разi прояву
iндивiдуальноi гiперчутливостi застосовують антигiстамiннi препарати.



Продовження додатку 2

до реестрацiйного посвiдчення
Jъ вА-008з0-02-17
вiд]'4.02.2022

Перiод виведення (каренцii)
Нуль днiв.
Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персоналу, якi застосовують ВIП
Необхiдно дотримратись правил роботи iз ветеринарними препаратами.
Уникати аутовакцинацfi. У разi випадкового введеЕня вакцини людинi, необхiдно TepMiHoBo

зверн},тися до лiкаря.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способи його знешкодження
i утилiзацii
Невикористаний ветеринарний препарат або порожнi флакони повиннi бути утилiзованi вiдповiдно
до мiсцевих вимог.
TepMiH придатностi
18 мiсяцiв. Вакцину з вiдкритого флакону використати впродовж 10 годин.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати в су(ому темному мiсцi за температури вiд 2ОС до 8ОС. Не заморожувати!
Упаковка
Вакцину випускають у скJuIних флаконах, зzжритих гумовою пробкою длrI проколювання та
заваJIьцьованих алюмiнiевою кришкою. Флакони з вакциною помiщенi у KapToHHi або пластиковi
коробки. Кожна коробка мiстить затверджену листiвку-вкJIадку.
Розмiр пакування: 2х1 мл, 5х1 мл, 10х1 мл, 1х5 мл, 10х5 мл.
Назва та мiсцезнаходження власника ресстрацiйного посвiдченпя i виробника
Акцiонерне товариство <<Бiовета>>,2|2 Коменскего, 683 23, Iвановiце на Гане, Чеська Республiка.
,Щодаткова iнформацiя
Якщо препарат не вiдповiдае вимогам листiвки-вкладки або виникли ускладнення, застосування
цiеТ cepii негайно припиняють i повiдомJuIють Щержавний науково-контрольний iнститут
бiотехнологif i штамiв мiкроорганiзмiв (ДНКIБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посланцем у ДНКIБШМ нагIравJшIють, вiдповiдно до <Вказiвки про порядок пред'явлення
рекла:rлацiй на бiологi.шi препарати, що призначенi для застосування у ветеринарнiй медицинi> вiд
03.06.98 Nч 2, три нерозкритi флакони цiсi cepii препарату за адресою 03 151 . м. КиiЪ, вул. ,Щонецька"
30, днкlБшм.
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