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ЛистIвка-вкладка

Назва ветеринарного препарату
Б1офел РСН, В1оРе1 РСН - вакцина Iнактивована проти панлейкопен11", кал1цив1розу та
герпесв1русно1' 1нфекц11' котIв.
Склад
Одна доза (1 Мл) вакцини мIстить:
АктивнодIючI речовини:
ВIрус панлейкопен11' (ЕРV), штам I'РV-В1о 7 - 103·0 - 105·0 ТСI050
Кал1цив1рус (ЕСV), штам ЕСV-В1о 8 - 1055 - 10'5 ТСI050
Герпесв1русна Iнфекц1я (ЕНV-1), штам ЕНV-1-В1о 9 - 105эо - 10'·0 ТСIО50
ДопомIжнI речовини:
ТIомерсал як консервант - 0,01 °'6
Масляний ад'ювант — до 1 мл
Фармацевтична форма

Ё

ЕмульсIя.
Iмуноб1олог1чн1 властивост1
ПIсля потрапляння в орган1зм вакциновано1' тварини антигени, що мIстяться у вакцин1,
розпIзнаються як стороннI елементи, 1 в орган1зм1 активу€ться ряд захисних механ1зм1в (макрофаги,
опсонIни, Iнтерлейк1ни, |3-лIмфоцити ТОЩО), внасл1док чого починають формуватися антит1ла,
специф1чн1 проти антигенних детерм1нант, що мIстяться у вакцин1. Вказан1 механ1зми повиннI
захищати в1д наступного розвитку 1нфекц11' пIсля зараження.
У вакциновано1' тварини формуеться стIйкий 1мунIтет через 2-4 тижня пIсля ревакцинац11" 1 трива€
протягом 1 року. Тварин, як1 були вакцинован1, ревакцинують 3 Iнтервалом 3-4 тижнI. Для
пIдтримання 1мунIтету рекоменду€ться щорIчна ревакцинащя.

Вид тварин
Коти.
Показання до застосування
Для активно1' вакцинац11' котIв проти панлейкопенН', кал1цив1розу та герпесв1русно1' 1нфекц11',
починаючи 3 8-10-тижневого вIку.

Протипоказання
Загальн1 гIпертерм1чн1 захворювання
Застереження при застосуванн1
Перед застосуванням добре струсити вмIст флакону 1 п1д1грIти до кIмнатно1' температури (15-25)°С.
Вакцинувати можна лише кл1нIчно здорових тварин 3 хорошим ступенем вгодованост1.
Дегельм1нтизац1ю проводити мIнIмум за 10 днIв до вакцинац11'.
Взатод1я 3 Iншими засобами
Не застосовувати 3 Iншими ветеринарними препаратами.
Особлив1 вказ1вки при ваг1тност1, лактац11'
Не застосовувати вакцину в другIй половинI ваг1тност1 для того, щоб захистити самицю та плIд в1д

непршмних ман1пуляц1й.
СпОС1б застосування та дози
Вакцину вводять пIдшкIрно (в область за лопатками) у доз1 1 мл незалежно вIд вIку, маси та породи

тварин.
Схема вакцинац11':
Основна вакцинац1я: Перший раз тварин вакцинують у в1ц1 8-10 тижнIв.
Друга вакцинац1я - через 3-4 тижнI пIсля першо1" вакцинац11'. Можлива вакцинац1я вакциною Б1офел
РСНК у доз1 1 мл, починаючи 3 З-мIсячного вIку.
Ревакцинац1я: Для пIдтримання 1мунIтету рекоменду€ться щорIчна ревакцинац1я одноразовим
щепленням. Можлива ревакц1нац1я вакциною Б1офел РСНК.
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У вакциновано1' тварини форму€ться стIйкий 1мунIтет через 2-4 тижня пIсля ревакцинац1'1 1 тривж

протягом 1 року.

Поб1чн1 ефекти

У м1сц1 застосування вакцини можуть з'явитися мIсцев1 реакц11' (розмIром 3 горошину), як1

зникають сам1 по соб1 протягом 3 тижнIв. У рIдких випадках можуть спостер1гатися алерг1чн1

реакц11'.

Пер1од виведення (каренц11)

Не призначено для продуктивних тварин.

Спец1альн1 застереження для осIб 1 обслуговуючого персоналу, як1 застосовують ВIП

Дотримуватись правил роботи 13 ветеринарними препаратами.

Уникати аутовакцинац11'. У раз1 випадкового введення вакцини необх1дно терм1ново звернутися до

лIкаря.

Особлив1 заходи безпеки при поводженн1 3 невикористаним ВIП, способи його знешкодження

1 утил1зац11'

Невикористаний 1 протерм1нований препарат або використан1 порожнI флакони повиннI бути

утилIзован1 шляхом кип'ятIння впродовж 30 хвилин.

Терм1н придатност1

2 роки. Вакцину 3 вIдкритого флакону використати впродовж 8 годин.

Умови збер1гання 1 транспортування

Збер1гати в сухому темному м1сцI при температур1 вIд 2°С до 8°С. Не заморожувати!

Упаковка
Вакцина випуска€ться у скляних флаконах, що закрит1 гумовим корком та запаян1 алюм1н1€вою

кришкою. Флакони 3 вакциною вмIщен1 в пластикоМ коробки 3 лунками або картонн1 коробки.

Кожна пластикова коробка вкрита пластиковою кришкою. У кожнIй коробц1 мIститься затверджена

листIвка-вкладка.

Пластикова коробка 3 2 лунками: 2 х 1 мл.

Пластикова коробка 3 10 лунками: 10 х 1 мл, 5 х 5 мл, 10 х 5 мл.

Пластикова коробка 3 20 лунками: 20 х 1 мл.

Пластикова коробка 3 100 лунками: 100 х 1 мл.

Картонна коробка: 1 х 5 мл.

Назва та мIсцезнаходження власника ре€страц1йного посвIдчення 1 виробника

Акц1онерне товариство «Б1овета», Коменскего 212, 683 23 Iванов1це на Гане, Чеська Республ1ка.

Правила вIдпуску

Без рецепта.

Додаткова Iнформац1я

Якщо препарат не в1дповIдае вимогам листIвки-вкладки або виникли ускладнення, застосування

ц1е1' сер11' негайно припиняють 1 повIдомляють Державний науково-контрольний Iнститут

б1отехнолог11' 1 штам1в мIкроорган1зм1в (ДНКIБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно 3

посланцем у ДНКIБШМ направляють, вIдповIдно до «Вказ1вки про порядок пред'явлення

рекламац1й на б1олог1чн1 препарати, що призначен1 для застосування у ветеринарн1й медицин1» в1д

03.06.98 Nё 2, три нерозкрит1 флакони ц1е1' серй' препарату за адресою 03 15 1, м. КиI'в, вул. Донецька,

30, ДНКIБШМ.
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