
 
Eurican Herpes 205  
 
Активна субстанция(и):  

За доза от 1 мл: Антигени на кучешки херпесвирус (щам F205 )..0.3 до 1.75 µg*  
*изразени в µg gB гликопротеини  

Аджувант(и)  
Леко парафиново масло .................................................224.8 до 244.1 mg  
За пълния списък на ексципиентите виж секция 6.1.  

  
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА  

Лиофилизирана част и разтворител за инжективна емулсия.  
 
Показания  
Кучета (бременни кучки)  
Активна имунизация на кучки за предпазване от смъртност, клинични признаци 

и лезии при кученца в резултат на заразяване с кучешки херпесвирус в първите 
дни след раждане.  
 

Противопоказания  
Няма  

 
Специални предпазни мерки  
Няма  
 
Специални предпазни мерки при употреба  
Да се ваксинират само здрави животни..  
Към прилагащия продукта:  

Този продукт съдържа минерално масло. Инцидентното инжектиране / 
самоинжектиране може да причини силна болка и оток, особено ако 
инжектирането е в областта на ставите или пръстите и в редки случаи ако не се 

осъществи незабавна медицинска намеса може да се стигне до загуба на 
засегнатия пръст. Ако вие инцидентно се инжектирате с този продукт потърсете 

незабавно медицинска помощ, дори ако е инжектирано много малко като на 
лекаря се предостави упътването за употреба или етикета на продукта. Ако 
болката е налице повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете 

отново медицинска помощ.  
За хуманен лекар:  

Този продукт съдържа минерално масло. Дори да се инжектира минимално 
количество , инцидентното инжектиране на този продукт може да причини силен 
оток, който може напр. да причини исхемична некроза и дори загуба на пръст. 

Необходима е експертна, НЕЗАБАВНА, хирургическа намеса и може да се наложи 
ранна инцизия и иригация, особено ако инжектирането е дълбоко или в областта 

на сухожилията.  
 
Странични реакции (честота и важност)  
При до 10 % от ваксинираните животни инжектирането на ваксината може да 
причини преходен оток в мястото на приложение. Такива реакции обикновено 

преминават до една седмица.  
Възможна е появата на реакции на свръхчувствителност. Тези случаи са редки и 
трябва да се приложи подходящо симптоматично лечение.  

 
Употреба по време на бременност и лактация  
Eurican Herpes 205 e специално предназначен за приложение по време на 
бременност.  
 



Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други 
форми на взаимодействие  
Няма информация относно ефикасността на тази ваксина при едновременното и 

прилагане с други продукти, следователно се препоръчва да не се прилагат 
други ваксини 14 дни преди и след ваксинацията с този продукт.  
 

Количество, което се прилага и начин на приложение  
Подкожно инжектиране на две дози от 1 мл от ваксината според следната 

ваксинална схема:  
Първо инжектиране: По време на разгонване или 7 – 10 дни след 
предполагаемата дата на заплождане.  

Второ инжектиране: 1 до 2 седмици преди очакваната дата на раждане.  
Реваксинация: по време на всяка бременност, според същата схема.  

 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е  
Не са наблюдавани други реакции освен тези отбелязани в „Странични реакции 

след инжектиране на няколко дози.  
 

Карентен срок  
Не е необходим.  

 
Несъвместимости  
Да не се смесва с други ваксини или имунологични продукти освен с 

придружаващия разтворител  
 

Срок на годност  
24 месеца.  
Да се използва веднага след разтваряне.  

 
Специални предпазни мерки за съхранение на продукта  
Да се съхранява при хладилни условия (2  – 8 ). Да не се замразява. Да се 
предпазва от светлина.  
 

Вид и състав на първичната опаковка  
Тип 1 стъклен флакон съдържащ 1 доза прахообразна част и стъклен флакон 

съдържащ 1 мл разтворител.  
Флаконите са затворени с тапа от бутилов еластомер покрита от алуминиева 
капсула  

Кутия от 2 х 1 флакони, 2 х 10 флакони и 2 х 50 флакони.  
Могат да не се продават всички размери на опаковки.  

 
Специални предпазни мерки при унищожаване на неизползвания 
продукт или остатъци от него, ако има такива  
Всеки неизползван продукт или остатъчен материал от този продукт трябва да 
бъде унищожен според действащото в страната законодателство  
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