
СУІМУН ТЕШЕН, SUIMUN TESСHEN
Вакцина проти хвороби Тешена, інактивована.

Склад Вірус хвороби Тешена, штам
"Закарпатський" ≥ 8,2 lg ТЦД50/мл до інактивації,
ад'ювант – суміші рідких очищених вуглеводнів ≤ 60%.

Фармацевтична 
форма

Емульсія.

Імунобіологічні
властивості

Імунітет у вакцинованих тварин формується впродовж
2-х тижнів після вакцинації і зберігається до 11 місяців.

Вид тварин Свині.

Показання
до застосування

Профілактика хвороби Тешена.

Протипоказання Не вакцинувати виснажених і хворих свиней.

Застереження
при застосуванні

Необхідно дотримуватись правил асептики.
Вакцина має бути використана впродовж 3-х годин з
моменту першого відбору з флакону.

Взаємодія
з іншими
засобами

В разі необхідності, дегельмінтизацію проводять за два
тижні до вакцинації свиней або через два тижні після неї.

Застосування
під час вагітності
та лактації

Поросних свиноматок вакцинують не пізніше, ніж за
7 днів до опоросу.

Спосіб
застосування
та дози

Вакцину вводять внутрішньом'язово в ділянці шиї або
внутрішньої поверхні стегна поросятам віком до 60 днів
у дозі 1,0 мл, свиням старшого віку – 2,0 мл.
Поросят, що щеплені у віці до 2-х місяців, вдруге
вакцинують у 3-х місячному віці в дозі 2,0 мл. Ревакцина-
цію всіх свиней проводять одноразово в дозі 2,0 мл через
10 місяців після щеплення. 
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Побічні ефекти Щеплення може супроводжуватися алергічною реакцією
на місці введення вакцини. Впродовж перших трьох днів
можливе підвищення температури тіла приблизно на
один градус. У неблагополучних пунктах (господарствах)
після імунізації можлива загибель тварин, які раніше були
інфіковані епізоотичним вірусом хвороби Тешена або
знаходились в інкубаційному періоді захворювання. 

Період виведення Нуль діб.
Спеціальні засте-
реження для осіб
і обслуговуючого
персоналу, які
застосовують ВІП

Дотримуватись правил асептики та роботи з тваринами.
У випадку випадкової самоін'єкції необхідно негайно
звернутись за медичною допомогою, маючи при собі
листівку-вкладку на даний препарат.

Особливі заходи
безпеки при по-
водженні з неви-
користаним ВІП,
способи його
знешкодження і
утилізації

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

Термін
придатності

12 місяців. Після першого відбору вакцини з флакону –
впродовж 3-х годин.

Умови зберігання
і транспортування

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

Упаковка Флакони зі скла, закупорені гумовими пробками та
закатані алюмінієвими ковпачками.

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 За рецептом.
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