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Листiвка-вкладка

Назва ветеринарного препарату
Бiокан М, Biocan М - вакцина iнактивована проти Microsporum canis собак.
Ск.пад
одна лоза (1 мл) вакцини мiстить:
Microsporum сапis iнактивована, шт€lI\{ ССМ 8211 - 500 000-6 000 000 ВФ
,Щопомiжнi речовини:
ад'ювант: суспензiя гiдlоокису аrпомiнiю 2 0/о - 0,1-0,2 мл
буферний сольовий розчиЕ - 0,8-0,9 мл
Буферний сольовий розчин мiстить:
хJIорид натрiю - 8,0 мг
хлорид калiю - 0,2 мг
динатрiй гiдрогенфосфат додекагiдрат - 3,7мг
дигiлрогенфосфат ка.пiю - 0,2 мг
вода дJuI iн'екцiй - до1,0 мл
Фармацевтична форма
Суспензiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
Пiсrrя введення вtжцина викJIикас формування специфi.шrих антитiло якi захищають вiд
дерматомiкозiв собак, викJIикzlн их Micr о sporum с апi s.
У щеплених тварин стiйкий iMyHiTeT формуеться через 1 мiсяць пiсля основноi вакцинацii i тривае
протягом 1 року.
Вид тварин
Собаки.
Показання до застосування
Для профiлактики i терапii дерматомiкозiв собак, викJIикzlних Microsporum canis. Тварип
вtlкцинують, починЕtючи з 12-тихшевого BiKy.
Протипоказання
ЗахворюваrrшI, що супроводжуються лихомапкою. Не застосовувати iншi iмунопрофiлакти.пri
засоби, oKpiM вакцин cepiT Бiокан, за 1 тиждень до першоI вакцинацii та протягом 2 тижнiв пiсля
основноi вакцинацii (або третьоi вакцинацii).
Застереження при застосуваннi
перед застосранням добре cTpyciTb флакон.
Взаемодiя з iншими засобами
Вакцину не можна застосовувати в якостi розтмнника дJu{ iнших лiофiлiзованих в.кцин або в
комбiнацii з рiдщими вtжцинап{и Бiокан.
Особливi вказiвки при вагiтностi, лактацii
Не застосовувати.
Спосiб застосування та дози
1 мл незалежно вiд BiKy, маси та породи тварини.
Метод застосування: внутрiшньом'язово (у м'язи заднiх кiнцiвок).
Основна вакцинацiя:
Першу дозу вакцини застосовують у вiцi вiд 12 тижнiв. Другу дозу вводять через 14-21 день. Першу
дозу вiжцини вводять у м'язи лiвоi задньоi кiнцiвки, а другу дозу - у м'язи правоi задньоi кiнцiвки.
У випадку терапевтичного щепленшI вводиться третя доза вакцини через 18-24 днi пiсля основноi
вакцинацii
,Щля пiдтримання постiйного iMyHiTery слiд проводити щорiIшу ревакцинацiю однiею дозою.
Побiчнi ефекти
У мiсцi застосуванIIя вакцини можугь з'явитися мiсцевi реакцii (розмiром з горошину), якi
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зникЕlють carrti по собi протягом 3 тижнiв. У рiдких випадках можуtь спостерiгатися алергiчнi
реакцii.
Перiод виведення (каренцii)
Не призначено дJuI продуктивних тварин.
Спецiальнi застережецня для осiб i обслуговуючого персоналу, якi застосовують ВIП
У випадку iн'екцii препарату rподинi потрiбно негайно звернугися до лiкаря i показати упаковку i
листiвку-вкладку.
Особливi заходи безпеки при повоДrкеннi з невикористаниМ ВIП, способи його знешкодження
i утилiзацii
Буль-який невикористаний ветеринарний лiкарський продукт або вiдходи, отриманi вiд
використtlння тtlкиХ ветеринаРних лiкарСьких проДуктiв, слiд утилiзуватИ вiдповiдIIо до мiсцевих
вимог.
TepMiH придатностi
2 роки.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати в сухому темIIому мiсцi за температури вiд 2ОС до 8ОС. Не заrлорожувати!
Упаковка
ПластиковiкоробкизJIункzlми: 2х1 мл, 10хlмл,20хlмл,50хlмл, 100хlмлвtжцини.
Назва та мiсцезнаходження власника реестрацiйного посвiдчення i виробника
Акцiонерно товариство кБiоветa>>о Коменскего 2|2,683 23 Iвановiце на Гане, Чеська Рестryблiка.
.Щодаткова iнформацiя
якщо препарат не вiдповiдае вимогалл листiвки-вкJIадки або виникrrи ускJIадненшI, застосувzшня
цiеi серii негайнО припиняютЬ i повiдомляють .ЩержавниЙ науково-контрольний iнститл
бiотехнологii i шrгамiв мiкроорганiзмiв (днкIБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
послzlнцем у днкIБшМ нtшрtlвJlяють, вiдповiдно до кВказiвки про порядок пред'явлення
реклаrrlацiй на бiологiчнi препарати, що призначенi для застосувtlЕня у ветеринарнiй медицинi> вiд
03.06.98 J,,lэ 2 три нерозкритi флакони цiеТ cepii препарату за адресою: 03151, м. КиiЪ, вул. .Щонецьк4
з0, днкIБшм.
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