
POLIMUN REO 1133 inac, ПОЛІМУН РЕО 1133 інак
Вакцина проти Інфекційного артриту (теносиновіту) птиці, інактивована.

Склад Реовірус штам "S-1133" ≥ І07,0ТЦД50 в дозі до
інактивації.

Фармацевтична
форма

Емульсія.

Імунобіологічні
властивості

Препарат стимулює за 14-21 добу формування специфіч-
ного імунітету у домашньої птиці проти захворювання на
вірусний артрит (теносиновіт). 

Вид тварин Кури.
Показання
до застосування

Для профілактики вірусного артриту (теносиновіту). 

Протипоказання Не дозволяється вакцинувати ослаблену та хвору птицю. 
Застереження
при застосуванні

Не використовувати вакцину у флаконах з тріщинами, без
етикеток, порушенням укупорювання, з розшаруванням
емульсії в нижній частині флакону і вакцину не викори-
стану впродовж шести годин з моменту відкриття та з за-
кінченим терміном дії. Допускається застосування
вакцини при наявності розшарування емульсії у верхній
частині флакону, що зникає після збовтування.

Взаємодія
з іншими
засобами

Не змішувати з іншими лікарськими та профілактичними
препаратами. 

Особливі вказівки
при несучості

Застосування вакцини не впливає негативно на несучість. 

Спосіб
застосування
та дози

Перед  використанням  флакони  ретельно  струшують,
вакцину  підігрівають  до  кімнатної температури
(20-25°С) і вводять в дозі по 0,5 мл підшкірно в верхню
третину шиї або внутрішньом'язово в грудний м'яз не
пізніше ніж за 4 тижні до початку несучості. Під час
проведення щеплення флакони з вакциною необхідно
струшувати. 
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Побічні ефекти Не виявлені.
Передозування
(симптоми,не-
відкладні заходи)

Застосування двох доз, не має негативного впливу на
птицю. 

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 ви-
падкової самоін'єкції необхідно негайно звернутися за
медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку
на даний препарат.

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

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

Термін
придатності

24 місяці.

Умови зберігання і
транспортування

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

Упаковка та
фасування

Скляні або пластикові флакони по 250 мл (500 доз) та 500
мл (1000 доз), укупорені гумовими пробками та заваль-
цьовані 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 Без рецепта.

UA


