
POLIMUN REO 1133, ПОЛІМУН РЕО 1133
Вакцина проти інфекційного артриту (теносиновіту) птиці, жива.

Склад Отриманий на ВПФ курячих ембріонах реовірус штам
"S-1133" ≥ 103,5 ТЦД50 в дозі;
Розчинник.

Фармацевтична
форма

Ліофілізат та розчинник.

Імунобіологічні
властивості

Вакцинний вірус за 7-10 діб стимулює формування спе-
цифічного імунітету у домашньої птиці, що захищає вак-
цинований молодняк від захворювання на вірусний
артрит (теносиновіт) на термін до 3-х місяців.

Вид птиці Домашня птиця.

Показання
до застосування

Для профілактики вірусного артриту (теносиновіту).

Протипоказання Не вакцинують кволу та хвору птицю. 

Застереження
при застосуванні

Не використовують вакцину та розчинник у флаконах з
тріщинами, без етикеток, зі зміною кольору, порушенням
укупорювання, після двох годин з моменту розчинення
та з закінченим терміном придатності. 

Взаємодія
з іншими
засобами

Не змішувати з іншими лікарськими та профілактичними
препаратами. Не застосовують в один день з вакциною
проти інфекційної бурсальної хвороби птиці.

Особливі вказівки
при несучості

Не вакцинують птицю за 2 тижні до початку періоду не-
сучості. 

Спосіб
застосування
та дози

З дотримання правил асептики розчиняють 1000 доз вак-
цини в 200 мл розчинника. Вакцину вводять підшкірно в
ділянці шиї в дозі по 0,2 мл курчатам з п'ятидобового віку.
Ревакцинацію проводять через 6-7 тижнів.
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Побічні ефекти Не виявлені.
Період виведення
(каренції)

Нуль діб.

Спеціальні засте-
реження для осіб
і обслуговуючого
персоналу, які
застосовують ВІП

Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гі-
гієни та техніки безпеки при роботі з птицею.
У разі випадкової самоін'єкції необхідно негайно зверну-
тися за медичною допомогою, маючи при собі листівку-
вкладку на даний препарат.

Особливі заходи
безпеки при по-
водженні з неви-
користаним ВІП,
спосіб його знеш-
кодження і утилі-
зації

Не використану вакцину, з закінченим терміном дії,
шприці та голки знезаражують кип'ятінням впродовж 30
хвилин. 

Термін
придатності

Вакцини та розчинника -18 місяців. Дві години після
розчинення. 

Умови зберігання і
транспортування

В темному, не доступному для дітей місці при 
температурі від 2°С до 8°С.

Упаковка Скляні флакони по 500, 1000 або 2000 доз вакцини; скляні
або пластикові флакони з розчинником відповідно по
100; 200; 400 мл.

Власник
реєстраційного
посвідчення

ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"
вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків,
Київська обл., 08600, Україна

Виробники
готового
продукту

ТОВ "БІОТЕСТЛАБ" вул. Володимирська, буд. 57-А, 
м. Васильків, Київська обл., 08600, Україна

Правила відпуску Без рецепта.
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