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Листiвка-вкпадка

Назва ветеринарного препарату
Песторiн 2, Pestorin 2- вакцина iнактивована проти BipycHoi геморагiчноi хвороби кролiв 2 типу.
Склад
Одна доза (0,5 мл) вакцини мiстить:
вiрусгеморагiчноiхворобикролiв, титl2 (RHDV2)-MiH. 1:80заРЗГА* (128-|024 ГАО)
.Щопомiжнi речовини:
ад'ювант: гiдроксид алrомiнiю - 1-3 мг
KoHcepB:lET: тiомерсал - 0,05 мг
фiзiологi.пlий соляний розчин - до 0,5 мл
0,5 мл фiзiологiчного соJuIного розtIину мiстить:
натрiю хлорI4д - 3б,36 мг
калiю хлорид - 1,82 мг
натрiю гiдрогенфосфатдодекагiдрат -2,7З мr
калiю гiдрогенфосфат 0,27 мr
вода для iн'екцiй - до 0,5 мл
*шпр аrrшгiл, визначенID( шJIяхом проведення peaKuii затримки гемаглютинацii пiсля вакцинацii лабораторних тварин (кролiв)

Фармацевтична форма
Суспензiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
Вакцина призначена NIя активноi iмунiзацii кролiв, проти геморагi.пrоi хвороби, викликаноi
BipycoM геморагiчноi хвороби кролiв 2 TиTty.

Стiйкий iMyHiTeT розвиваеться через 7 днiв пiсля вакцинацii i тривае протягом б мiсяцiв.

fuя пiдтримttння iMyHiTeTy тварин ревакцинують однiею дозою вакIц{ни щопiвроку.
Вид тварин
Кролi.
Показання до застосування
,Щля активноТ вакцинацii проти BipycHoi геморагiчноТ хвороби кролiв 2 типу BiKoM вiд 4 тижнiв.
Протипоказання
Вiдсрнi.
Застереження при застосуваннi
Перед застосуванням ретельно збовтати BMicT флакону.
Взасмодiя з iншими засобами
Iнформацiя стосовно нешкiдливостi та ефективностi застосуваншI вакцини з iншими
ветеринарними препаратаI\4и вiдсугня. Рiшення щодо введення засобу з iншими ветеринарними
препаратап4и приймае безпосередньо лiкар ветеринарноi медицини.
Вакцину Песторiн 2 можна застосовувати одночасно з живою.вакциною проти мiксоматозу кролiв
MiKcopeH, виробництва АТ кБiовето. Вакцини повиннi буги введенi в рiзнi дiлянки.
Особливi вказiвки при вагiтностi, лаlсгацii
Не застосовувати дJuI сttп{ок кролiв на ост€lнньому тижнi вагiтностi.
Спосiб застосування та дози
0,5 мл незалежно вiд маси тварини.
Метод застосувrIння - пiдшкiрно.
Тварин вакцинують BiKoM вiд 4 тижнiв.

Для пiдтримки iMyHiTeTy тварин ревttкцинують однiею дозою вакцини щопiвроку.
Приклад можJIивих схем вzlкцинацii:
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Вакци
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RHDV2*:нацш 1в не вакцинованих п
BiK 4 тижнi 10 тижнiв Кожнi б мiсяцiв

Вакцана
Песторiн 2
MiKcopeH

Песторiн MopMiKc
(або Песторiн + MiKcopeH)

Песторiн 2
Песторiн MopMiKc

Вакцинацiя RHDV2в вlд вакциноваЕих маток
BiK 6 тижнiв 10 тижнiв Кожнi б мiсяцiв
Вакцuнu Песторiн 2

MiKcopeH
Песторiн MopMiKc
(або Песторiн + MiKcopeH)

Песторiн 2
Песторiн MopMiKc

*,Щля кролiв, народжених вiд кролематок, вакциноваIIих проти вiрусноI геморагiчноi хвороби кролiв
2 типу, або у випадку, коли iмунний статус кролематок невiдомий, схема вакцинацii повинна бути
скориговttна лiкарем ветеринарноi медицини з огJIяду на наявнiсть чи вiдсутнiсть втручання
материнських антитiл у формування iMyHiTeTy у потомства. У разi неблагополуrноi епiзоотичноi
сиryацii по мiксоматозу кролiв рекомендуеться вакцинацiя проти мiксоматозу з 4-тижневого BiKy.
Побiчцi ефекти
Невiдомi.
Перiод виведення (каренцii)
Нуль дiб.
Спецiальнi застереження для осiб i обс.гryговуючого персонаJIу, якi застосовують ВIП
.Щотримуватись прrlвил роботи з ветеринарними препаратапdи.
У разi випадковоТ самоiн'екцii негайно звернугися до лiкаря.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способи його знешкодженняi
утилiзацii
Буль-який невикористаний ветеринарний лiкарський продукт або вiдходи, отриманi вiд
використання тtжих ветеринарних лiкарських продуктiв, слiд утилiзувати вiдповiдно до мiсцевих
вимог.
TepMiH придатностi
12 мiсяцiв. Вакцину з вiдкритого флакону використати впродовж 2 годин.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати в сухому темному мiсцi Irри температурi вiд 2ОС до 8"С. Не заморожувати!
Упаковка
Вакцина випускаеться у скJuIних флаконах емкiстю 3 мл, що мiстять 0,5 мл вакцини, 10 мл, що
мiстять 5 мл вакцини, 10 мл, що мiстять 10 мл вакцини. Флакони закритi гуN{овою пробкою
тазапаянi а-тlюмiнiсвою кришкою або кришкою типу <флiп-оффD. Флакони з вакциною вмiщенi в
пластиковi або KapToHHi коробки з лункtlпли для флаконiв. Кожна коробка вкрита пластиковою або
картонною крипп<ою.У кожнiЙ коробцi мiститься затверджена листiвка-вкJIадка.
Розмiр пакування:
10 х 0,5 мл (10 доз), 1 х 5 мл (10 доз), 10х5 мл (100 доз), 1 х 10 мл (20 доз), 10 х 10 мл (200 доз).
Назва та мiсцезнаходження власника ре€страцiйного посвiдчення та виробника
Акцiонерне товариство <Бiовета>, Коменскего 212, 683 2З Iвановiце на Гаrrе, Чеська Республiка.
Щодаткова iнформацiя
Якщо препарат не вiдповiдае вимогалл листiвки-вкJIадки або винишrи ускJIадненнrI, застосування
цiеi cepiT негайно припиняють i повiдомJIяють .Щержавний науково-контрольний iнституг
бiотехнологiТ i шталлiв мiкроорганiзмiв ЦНКIБШМ) та постачЕIльника (виробника). Одночасно з
посланцем у ДНКIБШМ направJuIють, вiдповiдно до <Вказiвки про порядок пред'явлення
реклаrrлацiЙ на бiологiчнi препарати, що призначенi для застосувtlншI у ветеринарнiй медицинi> вiд
03.06.98 J',lb 2; три нерозкритi флакони цiеТ cepiТ препарату за адресою 03151, м. КиiЪ, вул.,Щонецька,
30, днкБшм.
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