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до реєстраційного посвідчення 
№ ВА-00022-02-13 
від 29.10.2018 

 
Листівка-вкладка 

 
Назва ветеринарного препарату 
Фоул Покс, Fowl Pox – вакцина жива проти віспи птиці. 
Склад 
Вакцина містить: 
вірус віспи, штам Komarov      – 103,0 ЕІД50/дозу 
Допоміжні речовини: 
стабілізатор: знежирене молоко     – 0,005 г/флакон 
стабілізатор: лактоза      – 0,015 г/флакон 
стабілізатор: натрію глутамат     – 0,005 г/флакон 
консервант: гентаміцин – 0,01 мг/флакон 
1 мл розчинника (деіонізованої води) містить: 
динатрій гідрогенфосфат      – 0,00452 мг 
натрію хлорид       – 0,007 мг 
фенол червоний       – 10 мг 
гліцерин        – 0,315 мг 
мононатрію дигідроген фосфат    – 0,000442 мг 
Фармацевтична форма 
Ліофілізат і розчинник у формі розчину. 
Імунобіологічні властивості 
Вакцина забезпечує активний імунітет проти віспи птиці. Стійкий імунітет формується через 3-4 
тижні після вакцинації. 
Вид тварин 
Кури. 
Показання до застосування 
Для профілактичної вакцинації курей-несучок, племінних бройлерів та батьківського поголів’я 
яєчної птиці проти віспи, починаючи з добового віку. 
Протипоказання 
Не вакцинувати хвору птицю. Не допускати нагрівання вакцини. Не зменшувати дозу вакцини. 
Застереження при застосуванні 
Розчинену вакцину використати одразу. 
Взаємодія з іншими засобами 
Немає. 
Особливі вказівки при несучості 
Не застосовувати. 
Спосіб застосування та дози 
Вакцину застосовують, починаючи з добового віку, методом проколювання шкіри за допомогою 
голки-аплікатора, що додається.  
Вміст одного флакону змішати з розчинником та обережно збовтати для забезпечення однорідної 
дисперсії вакцини. Добовим курчатам вакцину вводять у складку шкіри з внутрішньої сторони 
стегна, для старшої птиці – у нижню частину перетинки крила. Голку-аплікатор необхідно 
занурювати у вакцину після кожного проколювання.  
У рідких випадках в залежності від епізоотичної ситуації, курей ревакцинують через 3 місяці після 
первинної вакцинації. 
Ефективність вакцинації: 
Перевірку ефективності вакцинації проводять через 5 днів після вакцинації добових курчат та через 
8-10 днів після вакцинації старшої птиці. Вакцинація вважається ефективною, якщо у курчат, 
щеплених у добовому віці, у місці введення вакцини наявна припухлість зернистої консистенції, а у  
старшої птиці – вкрита коркою віспина. 
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Відсутність цих ознак указує на те, що щеплення птиці було проведено некоректно. У такому 
випадку, курей вакцинують повторно. 
Побічні ефекти 
Відсутні. 
Період виведення (каренції) 
Нуль днів. 
Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП 
Дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами. 
Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження 
і утилізації 
Невикористаний і протермінований препарат або використані порожні флакони повинні бути 
утилізовані шляхом кип’ятіння протягом 30 хвилин. 
Термін придатності 
18 місяців. Розчинену вакцину використати одразу. 
Умови зберігання і транспортування 
Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°С до 8°С. 
Упаковка 
До складу упакування входять флакони з вакциною, флакони з розчинником та голки-аплікатор.  
Вакцина випускається у скляних флаконах ємкістю 5 мл, що містять 500, 1000 або 2000 доз 
вакцини.  
Розчинник випускається у скляних флаконах ємкістю 5 мл або 8 мл, що містять 500, 1000 або 2000 
доз розчинника.  
Флакони з вакциною та розчинником вкриті гумовим корком, придатним для проколювання, та 
герметично вкриті алюмінієвими кришками. 
Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника  
АБІК Біолоджикал Лабораторіз Лтд., а/с 489, Вестерн Індастріал Зоун, Бейт Шемеш, 99100, Ізраїль. 
Правила відпуску 
За рецептом. 
Додаткова інформація 
Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування 
цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут 
біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з 
посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред’явлення 
рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 
03.06.98 № 2, три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 
30, ДНКІБШМ.  
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