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Вакцина проти бешихи свиней, жива.
Склад
Вакцинний штам WR2B бешихи свиней ≥ 4 х 106,0 живих
бактерій в дозі.
Фармацевтична
Ліофілізат.
форма
Імунобіологічні
Імунітет у свиней формується за 8-10 днів після
властивості
вакцинації і продовжується 6-8 місяців.
Види тварин
Свині.
Показання
Профілактика бешихи свиней.
до застосування
Протипоказання
Вакцину не застосовують виснаженим та хворим свиням.
Застереження
Не використовують вакцину у флаконах з тріщинами, без
при застосуванні етикеток, порушенням укупорювання, зі зміною кольору,
не використану впродовж двох години з моменту її розчинення або з закінченим терміном придатності.
Взаємодія
Застосовувати вакцину тваринам після лікування антибіотиками можна після періоду їх виведення (каренції) з орз іншими
ганізму. Вакцинувати свиней після застосування
засобами
лікувальної сироватки проти бешихи дозволяється через
21 добу.
В разі необхідності свиням дегельмінтизацію проводять
до або через 2 тижні після вакцинації.
Особливі вказівки Не рекомендується вакцинувати супоросних свиноматок
при вагітності,
за тиждень до опоросу. Лактуючих свиноматок вакцилактації
нують без обмежень.
Спосіб
Безпосередньо перед використанням вакцину розчиняють
препаратом «Розчинник живих вакцин» або стерильним
застосування
фізіологічним розчином із розрахунку 2,0 мл на одну дозу.
та дози
Вакцину вводять по 2,0 мл внутрішньом’язово в шию “за
вухом” або підшкірно в складку гомілки.
Свиней вакцинують з 2-х місячного віку, вагою не менше 15
кг. Ревакцинацію тварин проводять через кожні 6 місяців.
Побічні ефекти
В окремих випадках введення вакцини може викликати
у свиней підвищення температури тіла на один градус,
алергічну реакцію (почервоніння шкіри та незначна припухлість) що зникає без лікування впродовж 2-5 діб. Клінічний стан тварин в цей період залишається в межах
фізіологічної норми. У неблагополучних пунктах (господарствах) після імунізації можлива загибель тих тварин ,
які уже були інфіковані збудником бешихи свиней та знаходились в інкубаційному періоді хвороби.
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Введення свиням 10 доз вакцини не викликає захворювання.
Нуль діб.

Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки безпеки при проведенні вакцинації. У разі
випадкової само ін’єкції необхідно негайно звернутись
за медичною допомогою, маючи при собі листівку –
вкладку на даний препарат.
Не використану або з закінченим терміном дії вакцину,
шприці з голками необхідно знезаразити кип’ятінням
впродовж 30 хвилин.
12 місяців. 2 години після розчинення.

В темному місці при температурі від 2 до 8° С.

Флакони зі скла по 10; 20; 50 або 100 доз вакцини, укупорені гумовими пробками та закатані алюмінієвими ковпачками.
ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"
вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків,
Київська обл., 08600, Україна
ТОВ "БІОТЕСТЛАБ" вул. Володимирська, буд. 57-А, м.
Ва-сильків, Київська обл., 08600, Україна
Без рецепта.

