
POLIMUN Marek HVT, ПОЛІМУН Марек ГВІ
Вакцина проти хвороби Марека зі штаму FC-126, жива.
Склад герпесвірус індиків третього серотипу хвороби Марека,

штам "FC-126" ≥ 1000 ФУО в дозі;
Розріджувач для вакцини проти хвороби Марека.

Фармацевтична
форма

Суспензія і розріджувач. 

Імунобіологічні
властивості

У вакцинованих курчат за два-три тижні формується
специфічний імунітет проти захворювання.

Вид птиці Кури.
Показання
до застосування

З метою профілактики хвороби Марека. 

Протипоказання Не дозволяється вакцинувати хворих курчат. 
Застереження
при застосуванні

Не використовують вакцину в ампулах з тріщинами, не
промарковану, з слідами відтаювання, зі зміною кольору,
не використану впродовж двох години з моменту її роз-
ведення або з закінченим терміном придатності.
Розріджувач не використовують у флаконах з тріщинами,
без етикеток, зі зміною кольору, порушенням укупорю-
вання та з закінченим терміном придатності.

Взаємодія
з іншими
засобами

Для розведення вакцини використовують розріджувач,
що до неї додається. 

Особливі вказівки
при несучості

Не вакцинують дорослу птицю. 

Спосіб
застосування
та дози

Кожні 1000 доз вакцини розводять у 200 мл розріджу-
вача. Ампули з вакциною розморожують на водяній бані
при температурі від 20 до 25 °С, стерильним шприцом в
ампулу вносять 1,0 мл розріджувача, ретельно перемі-
шують і переносять вмістиме у флакон з розріджувачем.
Порожню ампулу повторно ополіскують розріджувачем
і переносять у флакон з розведеною вакциною. Вакцину
вводять курчатам добового віку підшкірно в ділянці шиї
або стегна в дозі по 0,2 мл. 

Побічні ефекти Відсутні.
Період виведення
(каренції)

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

Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої
гігієни, техніки безпеки при роботі з птицею та зі
скрапленим азотом.

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

Не використані вакцину і розріджувач, з закінченим тер-
міном дії та шприці з голками знезаражують кип'ятінням
впродовж 30 хвилин. 

Термін 
придатності

24 місяці.

Умови зберігання і
транспортування

Вакцину зберігають і транспортують тільки зануреною в
скраплений азот. Посудину Дюара зі скрапленим азотом
зберігають при кімнатній температурі в провітрюваному
приміщенні. Розріджувач зберігають в темному місці при
температурі від 2 до 8 °С

Упаковка Вакцина в скляних ампулах по 500; 1000; 2000 або 4000
доз, розріджувач в скляних або пластикових флаконах по
100; 200; 400 і 800 мл відповідно.

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. 
Ва-сильків, Київська обл., 08600, Україна

Правила відпуску За рецептом.
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