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Листiвка-вIýпадка
Назва ветеринарного препарату
Песторiн, Pestorin - вакциЕа iнактивована проти BipycHoТ геморагiчноi хвороби кролiв.
Склад
Одна доза (1 мл) вакцини мiстить:
Bipyc геморагiчноi хвороби кролiв iнактивований, штам САМР V-351 - MiH. 1:80 - мuжС. 1:1280 за

рзгА*

,Щопомiжнi речовини:

ашомiнiю
0/о

ад'ювант: гiдроксид
ад'ювант: розчин сапонiну 5
консервttЕт: розчиЕ формаьдегiду 35

тiомерсал
фiзiологi.шlий соляний розчин

%

KoHcepBtlHT:

1 мл фiзiологiчного соJuIного розчину мiстить:
натрiю хлорид
калiю
натрiю гiдрогенфосфат
калiю

хлорид

додекагiдрат
гiдрогенфосфат
вода дJuI iн'екцiй

- 0,2 мл
- 0,015 мл
- 0,002 мл
- 0,01 мл
- до 1 мл
-72,72мr
- 3,63мг
- 5,45 мг
- 0,54 мг
- до 1 мл

*TttTp аrттитiл, визначених шJlяхом проведенЕя peaKuii затримки гемаглютинацii пiсля вакцинацiТ лаборtхторних тВарин (кРОЛiВ)

Фармацевтична форма
Суспензiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
Пiсля введення вtlкцина викJIикае формувшrня специфiчних антитiл, якi зaхищають кролiв проТи
BipycHoi геморагiчноТ хвороби першого типу. Стiйкий iMyHiTeT розвиваеться через 10 днiв пiсля
вакцинацii i тривае протягом 1 року.
Вид тварин
Кролi.
Показання до застосування
,Щля активноi вакцинацii кролiв проти BipycHoT геморагiчноi хвороби першого типу.
Протипоказання
Не вакцинувЕIти хворих тварин та тварин з ознaжаN,Iи хвороби.
Застереження прп застосуваннi
Вакцинувати можЕа лише клiнi.rrrо здорових тварин з хорошим стуIIенем вгодованостi. ПеРеД
застосуванням ретельно збовтати BMicT флакону.
Взаемодiя з iншими засобами

Iнформацiя стосовно нешкiд-ltивостi та ефективностi застосування вакцини з iншими
ветеринарними препаратап{и вiдсутня. Рiшення щодо введення засобу з iншими ветериЕарним

препаратш\{и приймае безпосередньо лiкар ветеринарноi медицини.
Вакцину Песторiн можна застосовувати одночасно з живою вчжцицою проти мiксоматозу кролiв,
виробництва Бiовета, а.с. Но рекомендуеться змiшувати вЕжцину Песторiн з живою вакциною проти
мiксоматозу кролiв.
Особливi вказiвки при вагiтностi, лаlсгацii
Не застосовувати дJIя самок кролiв на останньому тижнi вагiтностi.
Спосiб застосування та дози
1 мл незалежно вiд маси тварини.
Мsтод застосування - пiдшЙрно.
У господарствах з неблагополучною епiзоотичною ситуацiею тварин починtlють вtжцинуваТи у вiцi
вiд б тижнiв i ревакцинують через l мiсяць пiсля першоi вакцинацii.
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У благополrших господарствах тварин можна вакциЕувати вiд

10 тижнiв.
iMyHiTery
батькiвського
поголiв'я
пiдтримання
рекомендуеться щорiчна ревакцинацiя.
,Щля
Побiчнi ефекти
Не вiдомi.
Перiод виведення (каренцii)
Забiй тварин на м'ясо дозвоJuIеться через 7 днiв пiсля вакцинацii.
Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персоналу, якi застосовують ВIП
.Щотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратап{и.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способи його знешкодженпя
i утилiзацii
Будь-який невикористаний ветеринарний лiкарський продукт або вiдходr, отриманi вiд
використання т€жих ветеринарних лiкарських продуктiв, слiд угилiзувати вiдповiдно до мiсцевих
вимог.
TepMiH придатностi
2 роки. Вакцину з вiдкритого флакону використати впродовж l0 годин.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати в сухому темному мiсцi за температури вiд 2"С до 8"С. Не заtrлорожувати!

Упаковка

Вакцина випускаеться у скJuIних флаконах емкiстю 3 мл, що мiстять 1 мп вакцини, 10 мл, що
мiстять 10 мл вакцини, 20 мл, що мiстять 10 мл або 20 мл вtжцини, 50 мл, що мiстять 50 мл
вa}кцини. Флакони закритi гумовою пробкою та запаянi алюмiнiевою кришкою. Флакони з
вакциною вмiщенi в пластиковi коробки з лункalNIи дJIя флаконiв. Кожна коробка вкрита

пластиковою кришкою.
Розмiр п:жрання:
2х 1 мл, 5х 1 мл, 10х 1 мл, 1 х 10мл, 10х 10мл, 1 х20мп, 5х2Oмл, 1 х50мл.
Назва та мiсцезнаходження власника реестрацiйного посвiдчення та виробника
Акцiонерне товариство кБiовета>>, Коменскето 2l2,68З 2З Iвановiце на Гане, Чеська Республiка.

.Щодаткова iнформацiя
Якщо препарат не вiдповiдае вимогаlu листiвки-вкJIадки або виникли ускJIаднення, застосування
цiеi cepii негйно припиняють i повiдомJuIють .Щержавний науково-контрольний iнституг
бiотехнологii i шталлiв мiкроорганiзмiв (ДНКБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посланцем у ДНКIБШМ наIIравJrIють, вiдповiдно до кВказiвки про порядок пред'явлення
реклаrrл4цiй на бiологiчнi препарати, що призначеЕi для застосув€lншI у ветериЕарнiй медицинi> вiд
03.0б.98 Nэ 2, три нерозкритi флакони цiсi cepii препарату за адресою 03151, м. КиiЪ, вул.,Щонецька,
30,

днкIБшм.
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