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Назва ветеринарного препарату

Б1оЕквIн Е, В1оЕщйп Е — вакцина Iнактивована проти грипу коней.

Склад

1 мл (одна доза) вакцини мIстить:

АктивнодIючI речовини:

вIрус грипу Н3N8, А/ЕсµЦ 2/Брно 08 (американський тип, Флорида 2) м1н. 5,0 1092 ТIГI

в1рус грипу Н3N8, А/ЕсµЦ 2/Морава 95 (европейський тип) м1н. 5,0.1092 ТIГi

Допом1жнI речовини:

ад'ювант: гIдроксид алюм1н1ю 0,2 мл

консервант: тIомерсал 0,085-0,115 мг

буферний розчин до 1 мл

1 — середне геометричне значення специф1чних антит1л, визначених шляхом тесту 1нгIбування

гемаглютинац11' сироватки кровI морських свинок $

Фармацевтична форма

Суспенз1я.

Iмуноб1олог1чн1 властивост1

У щеплених тварин стIйкий Iмун1тет формуеться через 14 днIв пIсля первинно1" вакцинац11' 1 тривае

протягом 6 м1сяцIв. Для пIдтримання 1мунIтету рекомендуеться ревакцинац1я тварин через кожнI 6-

12 м1сяцIв у залежност1 в1д еп1зоотично1" ситуац11".

Вид тварин

КОн1.

Показання до застосування

Для активно1' вакцинацй' коней проти грипу, починаючи 3 6-мIсячного вIку.

Протипоказання

В1дсутнI.

Застереження при застосуванн1

Перед застосуванням вмIст флакону п1д1гр1ти до кIмнатно1' температури (15-20)°С та ретельно

збовтати.

Вакцинувати тIльки кл1нIчно здорових тварин.

У випадку нестаб1льно1' еп1зоотично1' ситуацй' щодо грипу рекоменду€ться ревакцинац1я всIх тварин

щопIвроку.

Первинну вакцинац1ю тварин необх1дно проводити за два тижнI до перем1щенням Iх до Iнших

ст1йл, перед скачками або до початку карантину.

Хворих тварин необх1дно тримати в окремих примIщеннях.

Взатод1я 3 1ншими засобами

Iнформац1я стосовно нешк1дливост1 та ефективност1 застосування вакцини 3 Iншими

ветеринарними препаратами вIдсутня. РIшення щодо введення засобу 3 Iншими ветеринарними

препаратами приймае безпосередньо л1кар ветеринарно1" медицини.

Особлив1 вказ1вки при ваг1тност1, лактацй'

Вакцина показана для застосування п1д час ваг1тност1.

Безпечн1сть застосування вакцини п1д час лактац11' не дослIджувалась.

Спос1б застосування та дози

Вакцину застосовують у доз1 1 мл шляхом внутрIшньом'язових 1н'€кiЦй.

Первинна вакцинац1я: тварин вакцинують, починаючи 3 6-мIсячного вIку, дв1ч1 3 Iнтервалом 4

тижня.
Ревакцинац1я: через 6 м1сяцIв пIсля первинно1' вакцинац11'.

Для пIдтримання Iмун1тету рекоменду€ться ревакцинац1я тварин через кожнI б-12 м1сяцIв у

залежност1 в1д еп1зоотично1" ситуац11'.
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Вакцинац1я жеребих кобил: одна доза вакцини на останньому триместр1 ваг1тност1, але не п1зн1ше,
н1ж за один мIсяць до очIкуваного жеребування.

Поб1чн1 ефекти
Препарат належить до групи Iнактивованих вакцин, як1 за звичай не викликають негативних
ефект1в. ПIсля застосування вакцини можуть спостер1гатися мIсцев1 реакц11', що тривають максимум
3 дн1 та супроводжуються тимчасовим пIдвищенням температури. У раз1 прояву 1ндивIдуально1'
гIперчутливост1 застосовують антиг1стам1нн1 препарати.

Пер1од виведення (каренц11)
Нуль днIв.

Спец1альн1 застереження для ос1б 1 обслуговуючого персоналу, як1 застосовують ВIП
Необх1дно дотримуватись правил роботи 13 ветеринарними препаратами.
Уникати аутовакцинац11'. У раз1 випадкового введення вакцини людинI, необх1дно терм1ново
звернутися до лIкаря.
Особлив1 заходи безпеки при поводженн1 3 невикористаним ВIП, способи його знешкодження
1 утил1зацй' $

Невикористаний ветеринарний препарат або порожнI флакони повиннI бути утилIзован1 вIдповIдно
до мIсцевих вимог.
Терм1н придатност1
30 м1сяц1в. Вакцину 3 вIдкритого флакону використати впродовж 10 годин.
Умови збер1гання 1 транспортування
Збер1гати в сухому темному м1сц1 за температури в1д 2°С до 8°С. Не заморожувати!

Упаковка
Вакцину випускають у скляних флаконах, закритих гумовою пробкою для проколювання та
завальцьованих алюм1н1€вою кришкою. Флакони 3 вакциною помIщен1 у картонн1 або пластикоМ
коробки. Кожна коробка мIстить затверджену листIвку-вкладку.
РозмIрпакування:2х1мл,5х1мл,10х1мл,1х5мл,10х5мл.
Назва та мIсцезнаходження власника ре€страц1йного посвIдчення 1 виробника"
Акц1онерне товариство «Б1овета», 212 Коменскего, 683 23, Iванов1це на Гане, Чеська Республ1ка.

Додаткова 1нформац1я
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 N9 2, три нерозкрит1 флакони цМ' серй' препарату за адресою 03 15 1, м. КиI'в, вул. Донецька,

30, ДНКIБШМ.
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