
BOVIMUN 4, БОВІМУН 4
Склад До складу вакцини входять два компоненти (суспензія в якості

розчинника ліофілізату) з однаковою кількістю доз. Одна доза
препарату містить:
Вакцинні штами в суспензії (до інактивації):
вірус ринотрахеїту ВРХ, штам "BМ" ≥ 107,0 ТЦД50;
вірус парагрипу-3 (РІ-3), штам "BR-11" ≥ 480 ГАО;
вірус діареї ВРХ, штам "D-13" ≥106,0 ТЦД50;
Вакцинний штам  в ліофілізованому компоненті:
Живий вірус респіраторно-синцитіальної хвороби ВРХ, штам
“РС-09” ≥104,0 ТЦД50

Фармацевтична
форма

Суспензія і ліофілізат.

Імунобіологічні
властивості

Вакцина стимулює утворення активного імунітету проти респіра-
торно-репродуктивного комплексу захворювань ВРХ (інфекцій-
ного ринотрахеїту, парагрипу-3, вірусної діареї та
респіраторно-синцитіальної хвороби), не володіє лікувальними
властивостями.

Вид тварин Велика рогата худоба (ВРХ).
Показання
до застосування

Для профілактики захворювання великої рогатої худоби на інфек-
ційний ринотрахеїт, вірусну діарею, парагрип-3 та респіраторно-
синцитіальну інфекцію ВРХ.

Протипоказання Не дозволяється вакцинувати хворих та виснажених тварин.
Застереження
при застосуванні

- підігріти вакцину до температури 20-25 оС;
- перед застосуванням суспензію ретельно збовтати. При довгот-
ривалому зберіганні можливе утворення незначного осаду, що
легко розбивається при струшуванні в гомогенну суспензію;
- розчинити ліофілізований компонент в суспензії;
- вакцину застосувати впродовж 3-х годин після розчинення.

Взаємодія з 
іншими засобами

Не вивчалися, тому не рекомендується застосовувати одночасно
з іншими вакцинами та терапевтичними засобами. Не змішувати
компоненти вакцини з різних серій.

Особливі вказівки
при вагітності, лак-
тації

Застосовування на будь-якій стадії тільності та лактації не викли-
кає негативної реакції.

Спосіб
застосування
та дози

5 мл вакцинної суспензії перенести шприцем у флакон з ліофілізова-
ним компонентом, злегка збовтати до повного розчинення ліофілі-
зату, відібрати шприцем розчинений матеріал та перенести до
флакону з суспензією. Провести процедуру повторно для повного пе-
ренесення розчиненого ліофілізованого компоненту у флакон з сус-
пензією. Вакцину застосовувати внутрішньом’язево в ділянку шийних
м’язів. Дозування: тваринам, починаючи з 4-х тижневого віку, неза-
лежно від ваги, віку та статі вводять по 3 мл вакцини.
Бики: Вакцинувати двохкратно з інтервалом 21-30 діб. В подальшому
вакцинацію проводити раз на рік. Корови та телички: Вакцинувати
двохкратно за 60-50 та 30-20 діб до першого осіменіння. В подаль-
шому вакцинацію проводити раз на рік.
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Побічні ефекти Після вакцинації у тварин іноді може спостерігатися припухлість
в місці введення та підвищення температури тіла до 1оС, які зни-
кають через 2-3 дні без лікування. 

Передозування
(симптоми, невідк-
ладні заходи)

Застосування двох доз вакцини не має негативного впливу на здо-
ров’я тварин.

Період виведення
(каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застере-
ження для осіб і 
обслуговуючого 
персоналу, які 
застосовують ВІП

Дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки без-
пеки при проведенні вакцинації.
У разі випадкової самоїн’єкції необхідно негайно звернутися за
медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку на
даний препарат.

Особливі заходи
безпеки при
поводженні з
невикористаним
ВІП, способи його
знешкодження
і утилізації

Вакцину з закінченим терміном придатності, невикористану
впродовж 3-х годин після розчинення, порожні флакони, шприці
та голки знезаразити кип’ятінням впродовж 30 хвилин.

Термін придатності 18 місяців з дати виготовлення. Вакцину використовувати впро-
довж 3-х годин після розчинення.

Умови зберігання і
транспортування

Зберігати за температури від 2 до 8 °С у темному, недоступному
для дітей місці. Не заморожувати.

Упаковка До складу вакцини входять два компоненти (суспензія в якості
розчинника ліофілізату), розфасовані у флакони зі скла або пла-
стику закриті пробками та закатані алюмінієвими ковпачками, з
однаковою кількістю доз (по 10 або 30 доз).

Для застосування у ветеринарній медицині!
Власник
реєстраційного
посвідчення

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

Виробник
готового
продукту

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

Правила відпуску Без рецепту.
Додаткова
інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або ви-
никли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і
повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотех-
нології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (ви-
робника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють,
відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламацій
на біологічні препарати, що призначені для застосування у вете-
ринарній медицині ” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї
серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30,
ДНКІБШМ.
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