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ЛистIвка-вкладка

Назва ветеринарного препарату
Б1офел М РIШ, В1оРе1 М РIШ — вакцина Iнактивована проти м1кроспорй' котIв.
Склад
Одна доза (1 мл) вакцини мIстить:
М1сго5рогит сапК Iнактивований, штам ССМ-8211 - м1н. 1 х 106 ВФ - макс. 12 х 106 ВФ
Допом1жнI речовини:
розчин формальдег1ду 0,1 % - 0,5 мл
буферний сольовий розчин - 0,5 мл

- хлорид натр1ю " 8,0 мг
- хлорид кал1ю - 0,2 мг
- динатр1й гIдрогенфосфат додекаг1драт - 3,7 мг
- дигIдрогенфосфат кал1ю - 0,2 мг
- вода для 1н'екц1й " до 1 мл б

Фармацевтична форма
Суспенз1я.
Iмуноб1олог1чн1 властивост1
У щеплених тварин форму€ться стIйкий
протягом 1 року. Для пIдтримання 1мунIтету
Вид тварин
Коти.

1мунIтет через 1 м1сяць пIсля ревакцинацй' 1 тривае
рекоменду€ться щорIчна ревакцинац1я.

Показання до застосування
Для проф1лактики та лIкування котIв проти м1кроспор11', починаючи 3 2-мIсячного вIку.

Протипоказання
Захворювання, що супроводжуються лихоманкою. Не застосовувати 1нш1 1мунопрофIлактичн1
засоби, окрIм вакцин для котIв виробництва АТ «Б1овета», за 1 тиждень до першо1' вакцинац11' та 2
тижнI пIсля ревакцинацй' (або третьо1' вакцинац11').

Застереження при застосуванн1
Перед застосуванням ретельно струсити вмIст флакону 1 п1д1гр1ти до кIмнатно1' температури
(15-25)°С. Вакцинувати можна лише кл1нIчно здорових тварин 3 хорошим ступенем вгодованост1.
Дегельм1нтизац1ю СЛ1д проводити м1нIмум за 10 днIв до вакцинац11".

Взаоюд1я 3 1ншими засобами
Вакцина Б1офел М РIШ застосовуеться окремо.
Вакцину Б1офел М РIШ не можна застосовувати в якостI розчинника для л1оф1л1зованих вакцин або

в комб1нац11' 3 р1дкими вакцинами.

Можливе застосування вакцини Б1офел М РIШ 3 Iншими вакцинами для котIв виробництва
АТ «Б1овета», за умови введення в р1зн1 к1нцIвки.

Особлив1 вказ1вки при ваг1тност1, лактацй
Не застосовувати.
Спос1б застосування та дози
Для профIлактики та лIкування м1кроспор11' вакцину застосовують тваринам, починаючи 3
2-мIсячного вIку в доз1 1 мл незалежно в1д вIку, маси та породи, дв1ч1 3 Iнтервалом 10-21 день. За

необх1дност1, у випадку терапевтичного щеплення, третя вакцинац1я проводиться через 10-2 1 день
п1сля ревакцинацй'. Для пIдтримання 1мунIтету рекомендуеться щор1чна ревакцинац1я одноразовим

щепленням.
Метод застосування: внутрIшньом'язово (у М'ЯЗИ задн1х к1нцIвок) або п1дшк1рно (в область за
лопатками).
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Поб1чн1 ефекти

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

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

реакцЦ'.

Пер1од виведення (каренц11)

Не призначено для продуктивних тварин.

Спец1альн1 застереження для ос1б 1 обслуговуючого персоналу, як1 застосовують ВIП

Дотримуватись правил роботи 13 ветеринарними препаратами.

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

18 м1сяцIв. Вакцину 3 вIдкритого флакону використати одразу.

Умови збер1гання 1 транспортування
Збер1гати в сухому темному м1сц1 при температур1 в1д 2 °С до 8 °С. Не заморожувати! '

Упаковка

Вакцина випуска€ться у скляних флаконах емк1стю 1 мл або 3 мл, що закрит1 гумовим корком та

запаян1 алюм1н1евою кришкою. Флакони 3 вакциною вмIщен1 в пластикоМ коробки 3 лунками.

Кожна коробка вкрита пластиковою кришкою. У кожнIй коробц1 мIститься затверджена листIвка-

вкладка.
ПластикоМ коробки 3 20 лунками: 2 х 1 мл, 10 х 1 мл, 20 х 1 мл.

Пластиков1 коробки 3 100 лунками: 50 х 1 мл, 100 х 1 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 в1дповIда€ вимогам листIвки-вкладки або виникли ускладнення, застосування

цМ' 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' сер1'1 препарату за адресою 03 15 1, м. КИI'В, вул. Донецька,

30, ДНКIБШМ.
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