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Назва ветериЕарного препарату
БiоБос Респi 4, BioBos Respi 4 - вакцина iнактивована проти респiраторно-синцитiальноi iнфекцii,
парагрипу-3, вiрусноi дiареi та IIастерельозу великоi рогатоi хулоби.
Склад
Одна доза (2 мл) вакцини мiстить:
Активнодiючi речовини :

Bipyc респiраторно-сиЕцитiаrьноТ iнфекцii ВРХ, iнактивований, штам BI0_24 RP > 1

Bipyc парагрипу-3 ВРХ, iнактивований, шталл BI0-23 RP > 1

Bipyc дiареi ВРХ, iнактивований, шталл BI0-25 RP > 1

Маппhеimiа (Pastereulla) haemolytic4 iнактивована, штtlм DSM 528З,серовар 1Д RP > l
Допомiжнi речовини:
ад'ювант: гiдрооксид гiдратного а_тrюмiнiю 2 О/о - 0,4 мл
ад'ювапт: сапонiн Квiлайi мильноi (Quil А) 1 % - 0,04 мл
консервант: тiомерсал - 0,0I Оh

iнактившrт: розIмн формаrrьдегiду 35 % - 0,05 %
Фармацевтична форма
Суспензiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
Вакцинацiя великоТ рогатоI худоби викJIикае уtворення специфiчних антитiл проти вiрусних та
бактерiальних tlнтигенiв, що входять до скJIаду вакцини фесцiраторно-синцитitlльного Bipycy ВРХ,
Bipycy пар.грипу-З ВРХ, BipycHoT дiареi та бактерiй Маппhеimiа (Pastereulla) haemolytica.
Стiйкий iMyHiTeT розвиваеться через три тижнi пiсля основноi вакцинацiТ.
Вид тварин
Велика рогата худоба.
Показання до застосування
,Щля активноi вакцинацii великоТ рогатоi худоби проти зЕlхворювzlнь, викJIикtших респiраторно-
СИнцитiальним BipycoM ВРХ, BipycoM паршрипу-3 ВРХ, BipycoM дiареi ВРХ та пастерелою.
Протипоказання
Вакцинувати тiльки клiнiчно здорових тварин.
Застереження при засгосуваннi
У флаконi е осад, що зникае пiсля струшувttння флакону з вакциною._Перед застосувЕlнням довести
BMicT флакону до температури вiд 15ОС до 25ОС та ретельЕо збовтати.
Взасмодiя з iншими засобами
Iнформацiя стосовно нешкiдливостi та ефективностi застосування вакцини з iншими
ВеТеРинарниМи препаратаI\{и вiдсутня. Рiшення щодо введенЕя засобу з iншими ветеринарним
препаратаIuи приймае безпосередньо лiкар ветеринарноТ медицини.
Особливi вказiвки при вагiтностi, лактацii
Без обмежень.
Спосiб застосування та дози
Вакцину застосовують пiдшкiрно у дозi 2 мл на голову.
основна вакцuнаuiя:
Тварин вакцинують двiчi з iHTepBa.ltoM в 3 тижнi.
Телят вtкцинують, починalючи з 3 мiсяцiв. Телят вiд не вакциновiIних KopiB вiкцинують,
починtlючи з 2-тижневого BiKy.
Побiчнi ефекти
Пiсля застосування вакциЕи Mo)IqlTb спостерiгатися мiсцевi реакцii, що тривtlють мtжсимр{ 3 днi та
СУпроВоДжуються тимчасовим пiдвищеннllм температури. Пiсля введенIш вЕlкцини у мiсцi iн'екцii
може угворитися припушiсть, яка зникае протягом 2-3 тижнiв.



Продовження додатку 2

до реестрацiйного посвiдчення
Ns ВА-00240-02-10
вiд07.07.2020

Перiод виведення (каренцii)
Вiдсугнiй.
Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персоналу, якi застосовують ВIП
Уникати ауtовакцинацii. У разi випадкового ввsдення вакцини необхiдно TepMiHoBo звернутися до
лiкаря.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способи його знешкодження
i утилiзацii
Буль-який невикористаrrий ветеринарний лiкарський продукт або вiдходи, отриманi вiд
використilння тttких ветеринарних лiкарських продуктiв, слiд утилiзувати вiдповiдно до мiсцевих
вимог.
TepMiH придатностi
2 роки. Вакцину з вiдкритого флакону використовують впродовж 10 годин.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати у сухому темному мiсцi за температури вiд 2"С до 8ОС.

Упаковка
Вакцина випускасться у скJIяних флаконах гiдролiтичного кJIасу I: 3 мл флакони, що мiстять 2 мл (1
доза) вакцини, 10 мл флакони, що мiстять 10 мл (5 доз) вакцини; гiдролiти.пlого кJIасу II: 20 мл
флакони, що мiстять 20 мл (10 доз) вакцини, 50 мл флакони, що мiстять 50 мл (25 доз) вакцини, 100
мл флакони, що мiстять 100 мл (50 доз) вакцини; i у пластикових флаконах: 15 мл флакони, що
мiстять 10 мл (5 лоз) вакцини; 60 мл флакони, що мiстять 50 мл (25 лоз) вакцини; 120 мл флакони,
що мiстять 100 мл (50 доз) вакцини. Флакони з вtжциною герметиtIно закритi гумовою пробкою,
придатною для [рокоJIюв€lння, та запаянi шtюмiнiсвою кришкою. Флакони з вакциною помiщенi у
пластиковi або KapToHHi коробки. У кожнiй коробцi мiститься затверджена листiвка-вкJIадка.
Розмiр упаковки:
а) пластиковi коробки з 10.rгуrкш,rи: l0 х 10 мл
б)картоннiкоробки: lх 1 0 мл,1 х50мл,1 х 100мл, l0х 10мл
Назва та мiсцезнаходження власника ре€страцiйного посвiдчення i виробника
Акцiонерне товариство кБiовета>, Коменскего 2l2,68З 2З, Iвановiце на Гане, Чеська Республiка.
IIравила вцrrуску
За рецептом.
.Щодаткова iнформацiя
Яuщо пропарат не вiдповiдtlю вимогалц листiвки-вкJIадки або виникrrи ускJIадfiення, застосування
цiеТ серii негайно припиняють i повiдомJuIють ,Щержавний науково-контрольний iнституг
бiотехнологii i шrrшrлiв мiкроорганiзмiв (ДНЮБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посланцем у ДНКIБШМ нtшрчtвJulють, вiдповiдно до кВказiвки про порядок пред'явлення
рекламацiй на бiологiчнi препарати, що призначенi для застосуваншI у ветеринарнiй медицинЬ> вiд
03.06.98 М 2, три нерозкритi флакони цiсi cepii препарату за адресою 03151, м. КиiЪ, вул.,Щонецька,
30, днкIБшм.
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