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Листiвка-вкладка

Назва ветеринарного препарату
Песторiн 2, Pestorin 2- вакцина iнактивована проти вiрусноi геморагiчноi хвороби кролiв 2 типу.
Скгrад
Одна доза (0,5 мл) вакчини мiстить:
Bipyc геморагiчноi хвороби кролiв, тuп2 (RHDV 2) - MiH. 1:80 за РЗГА* (128-1024 ГАО)
,Щопомiжнi речовини:
ад'ювант: гiдроксид алтомiнiю - 1-3 мг
KoHcepBtlHT: тiомерсал - 0,05 мг
фiзiологiшrий соляний розчин - до 0,5 мл
0,5 мл фiзiологiчного соJuIного розчину мiстить:
натрiю хJIорLц - 36,36 мг
ка-пiю хJIорид - 1,82 мг
натрiю гiдрогенфосфатдодекагiдрат -2,7З мг
калiю гiдрогенфосфат - 0,27 мг
вода дJuI iн'екцiй - до 0,5 мл
*титр аrrпrгй, визначених шJIяхом проведення реакцiI затримки гемаглютинацii пiсля вакцинацii лабораторних тварин (кролiв)

Фармацевтична форма
Суспензiя.
Iмунобiологiчнi властивостi
Вакцина призначена Nu активноТ iмунiзацii кролiв, проти геморагiчноi хвороби, викликаноi
BipycoM геморагiчноi хвороби кролiв 2 тппу.
Стiйкий iMyHiTeT розвиваеться через 7 днiв пiсля вакцинацiТ i тривае протягом б мiсяцiв.

,Щля пiдтримання iMyHiTery твариЕ ревакцинують однiею дозою вЕжцини щопiвроку.
Вид тварин
Кролi.
Показання до застосування
,Щпя активноi вакцинацii проти BipycHoi геморагiчноi хвороби кролiв 2 титlу BiKoM вiд 4 тижнiв.
Протипоказання
Вiдсрнi.
Застереження при застосуваннi
Перед застосуваIIням ретельно збовтати BMicT флакону.
ВзаемоДiя з iншими засобами
Iнформацiя стосовно нешкiдливостi та ефективностi застосуванIuI вакцини з iншими
ветеринарними препаратами вiдсутня. Рiшення щодо введення засобу з iншими ветеринарними
пропаратаI\,Iи приймае безпосередньо лiкар веторинарноТ медицини.
Вакцину Песторiн 2 можна застосовувати одночасно з живою вакциною проти мiксоматозу кролiв
MiKcopeH, виробництва АТ <Бiовето. Вакцини повиннi буги введенi в рiзнi дiлянки.
Особливi вказiвки при вагiтностi, лактацii
Не застосовувати для caN,IoK кролiв на ocTtlнHboMy тижнi вагiтностi.
Спосiб застосування та дози
0,5 мл незаложно вiд маси тварини.
Метод застосування - пiдшкiрно.
Тварин вакциЕують BiKoM вiд 4 тижнiв.
fuя пiдтримки iMyHiTeTy тварин ревакцинують однiею дозою вакцини щопiвроку.
Приклад можJiивrх схем вакцинацii:



в вlд не вакцинованих
BiK 4 тижнi 10 тижнiв Кожнi б мiсяцiв

Вакцuна
Песторiн 2
MiKcopeH

Песторiн MopMiKc
(або Песторiн + MiKcopeH)

Песторiн 2
Песторiн MopMiKc

Вакцинацiя
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RHDV2*:

Вакци RHDV2нацш в вlд вакцинованих п
BiK б тижнiв 10 тижнiв Кожнi б мiсяцiв
Вакцана Песторiн 2

MiKcopeH
Песторiн MopMiKc
(або Песторiн + MiKcopeH)

Песторiн 2
Песторiн MopMiKc

*,Щля кролiв, народжених вiд кролематок, вакциновztних проти BipycHoТ геморагi.*rоi хвороби кролiв
2 типу, або у випадку, коли iмунний стаryс кролематок невiдомий, схема вакцинацii повинна бути
скоригована лiкарем ветеринарноi медицини з огляду на наявнiсть lIи вiдсутнiсть втрrIання
материнських антитiл у формування iMyHiTeTy у потомства. У разi неблагополгуrноi епiзоотичноi
ситуачii по мiксоматозу кролiв рекомендуеться вакцинацiя проти мiксоматозу з 4-тижневого BiKy.
Побiчнi ефекти
Невiдомi.
Перiод виведення (каренцii)
Нуль дiб.
Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персоналу, якi застосовують ВIП
.Щотримуватись прzlвил роботи з ветеринарними препаратап,Iи.

У разi випадковоi саrrлоiн'екцii негайно звернугися до лiкаря.
Особливi заходи безпеки при поводженнi з невикористаним ВIП, способи його знешкодженняi

утилiзацii
Буль-який невикористаний ветеринарний лiкарський lrродукт або вiдходи, отриманi вiд
використаЕня таких ветеринарних лiкарських продуктiв, слiд утилiзувати вiдповiдно до мiсцевих
вимог.
TepMiH придатностi
24 мiсяцi. Вакцину з вiдкритого флакону використати впродовж 2 годин.
Умови зберiгання i транспортування
Зберiгати в сухому темному мiсцi при температурi вiд 2ОС до 8"С. Не заlrлорожувати!

Упаковка
Вакцина випускаеться у скJu{IIих 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 гумовою пробкою
тазапаянi а_пюмiнiевою кришкою або кришкою типу кфлiп-офф). Флакони з вtкциною вмiщенi в

пластиковi або KapToHHi коробки з луЕками для флаконiв. Кожна коробка вкрита пластиковою або
картонною кришкою.У кожнiй коробцi мiститься затверджена листiвка-вкJIадка.
Розмiр пtlкрtlння:
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 ресстрацiйпого посвЦчення та виробника
Акцiонерне товариство (Бiовета>>, Коменскего 212, 68З 2З Iвановiце на Гане, Чеська Республiка.

Щодаткова iнформацiя
Якщо препарат не вiдповiда€ вимогам листiвки-вкJIадки або виникли ускJIаднення, застосувzlння

цiеi cepiT негайно припиш{ють i повiдомJuIють ,Щержавний науково-контрольний iнститут
бiотехнологiТ i rптамiв мiкроорганiзмiв (ДНКIБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з

посланцем у ДНКIБШМ направJuIють, вiдповiдно до <Вказiвки про порядок пред'явлення

рекламацiй на бiологiчнi преrrарати, що призначенi для застосування у веторинарнiй медицинi> вiд
03.0б.98 Nч 2, три нерозкритi флакони цiеi серiI препарату за адресою 03151, м. КиiЪ, вул. .Щонечька"
30, днкIБшм.


