Листівка-вкладка
Додаток 2 до реєстраційного посвідчення № ВВ-00615-02-13

SUIMUN Parvo Ery іnac, CУІМУН Парво Ері інак

UA

Вакцина проти парвовірусної інфекції та бешихи свиней, інактивована.

Склад

Фармацевтична
форма
Імунобіологічні
властивості
Види тварин

Показання
до застосування

Протипоказання

Застереження
при застосуванні
Взаємодія
з іншими
засобами

До інактивації в мл:
збудник бешихи свиней штам WR2В ≥ 1 х 1010 КУО;
парвовірус свиней штам И-82 ≥ 9 lоg2 ГАО
Суспензія.

У щеплених тварин через 2 тижні вакцина стимулює
імунну відповідь, яка зберігається впродовж супоросності
і підсисного періоду до ревакцинації перед наступним
осіменінням.
Свині.

Профілактика парвовірусної інфекції та бешихи свиней.

Не дозволяється вакцинувати слабких та хворих тварин.

Перед використанням вакцину підігрівають до кімнатної
температури (20-250С), флакони ретельно струшують.
При довготривалому зберіганні можливе утворення незначного осаду, що легко розбивається при зтрушуванні
в гомогенну суспензію.
Для профілактики бешихи свиней для підсвинків з 2-х місячного віку рекомендується застосовувати препарат
Suimun Ery, Суімун Ері –вакцина проти бешихи свиней,
жива.

Особливі вказівки Не застосовують.
при вагітності,
лактації
Спосіб
застосування
та дози

Побічні ефекти

Вакцину вводять внутрішньом’язово в дозі по 2,0 мл в ділянку за вухом.
Свиноматок основного стада вакцинують однократно за 2
тижні до осіменіння.
Ремонтних свинок вакцинують двократно за 6–5 та 2-1
тижні перед першим осіменінням.
Хряків-плідників вперше вакцинують у віці 6-7 місяців з ревакцинацією через кожні 6 місяців.

В окремих випадках можливі спорадичні алергічні реакції
у окремих чутливих тварин.

Передозування
Період
очікування
Спеціальні
застереження
для осіб
і обслуговуючого
персоналу, які
застосовують ВІП

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

UA

Застосування двох доз не впливає негативно на свиней.
Нуль діб.

При роботі з вакциною необхідно дотримуватися загальних правил асептики, особистої гігієни і техніки безпеки
передбачених при роботі з лікарськими засобами для
тварин. У разі випадкової само ін’єкції необхідно негайно
звернутись за медичною допомогою, маючи при собі листівку –вкладку на даний препарат.
Не використану вакцину, з закінченим терміном придатності, шприці і голки необхідно знезаразити кип’ятінням
впродовж 30 хвилин.

24 місяці. Після першого відбору вакцини впродовж
3-х годин.
Умови зберігання і Зберігати в темному, не доступному для дітей місці, при
транспортування
температурі від 2 до 8оС.
Упаковка та
фасування

Власник
реєстраційного
посвідчення

Скляні або пластикові флакони по 25,50 або 100 доз, закриті гумовими пробками та закатані алюмінієвими ковпачками.
ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"
вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків,
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ТОВ "БІОТЕСТЛАБ" вул. Володимирська, буд. 57-А,
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Правила відпуску

Без рецепта.

Виробники
готового
продукту

