
ЛАПІМУН ГЕМ, LAPIMUN GEM
Вакцина проти геморагічної хвороби кролів.
Склад Суспензія інактивованого збудника геморагічної

хвороби кролів, штам БГ-04 від 640 до 1280 ГАО в дозі.
Фармацевтична
форма

Суспензія.

Імунобіологічні
властивості

Введення вакцини захищає кролів від захворювання
на геморагічну хворобу впродовж 12 місяців, а захисні
антитіла формуються через 4-14 діб після вакцинації.

Вид тварин Кролі.
Показання
до застосування

Застосовують для профілактичної імунізації кролів проти
геморагічної хвороби (ГХК).

Протипоказання В неблагополучних по ГХК господарствах вакцинують
тільки клінічно здорових кролів.

Застереження
при застосуванні

Не застосовувати вакцину з флаконів з тріщинами, з по-
рушенням укупорювання та маркування, а також вакцину
зі зміною кольору та консистенції, і не використану
впродовж 7 діб після відкупорювання чи заморожену.

Взаємодія
з іншими
засобами

Не змішувати з іншими лікарськими та профілактичними
препаратами.
Вакцину можна застосовувати одночасно з вакциною
ЛАПІМУН МІКС, LAPIMUN MIX проти міксоматозу кролів,
живою, яку вводять з протилежної сторони. 

Спосіб
застосування
та дози

Вакцину вводять здоровим кролям підшкірно за лопат-
кою в дозі по 1,0 мл. В господарстві, благополучному по
захворюванню на геморагічну хворобу, кролів вакци-
нують одноразово, починаючи з 10-тижневого віку.
При виникненні загрози раннього інфікування кролів вак-
цинують одноразово з 4-х тижневого віку. Не рекоменду-
ється вакцинувати крольчих за сім діб до окролу.
Ревакцинацію кролів проводять кожні 12 місяців.

Побічні
ефекти

У неблагополучних пунктах (господарствах) після
імунізації можлива загибель тих тварин, які були в
інкубаційному періоді або інфіковані епізоотичним
вірусом геморагічної хвороби кролів.
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Період виведення
(каренції)

Нуль діб.

Спеціальні
застереження
для осіб
і обслуговуючого
персоналу, які
застосовують ВІЗ

Дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та
роботи з тваринами.

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

Не використану вакцину, з закінченим терміном дії,
шприці з голками необхідно знезаразити кип'ятінням
впродовж 30 хвилин.

Термін
придатності

24 місяці. Після першого відбору вакцину використати
впродовж 7 діб.

Умови зберігання і
транспортування

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

Упаковка Флакони зі скла.
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 рецепта.
Додаткова
інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки
або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно
припиняють  і повідомляють Державний науково-конт-
рольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
(ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з
посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вка-
зівки про порядок пред'явлення рекламацій на біологічні
препарати, що призначені для застосування у ветеринар-
ній медицині» від 03.06.98 № 2 по три нерозкриті фла-
кони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул.
Донецька, ЗО, ДНКІБШМ.
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