
СТИМУЛИРА ИЗГРАЖДАНЕ 

НА АКТИВЕН ИМУНИТЕТ 

ПРИ ОВЦЕ И КОЗИ СРЕЩУ :

Ентеротоксемия,

Анаеробна дизентерия, 

Злокачествен оток, 

Брадзот,

Гангренозен мастит, 

Копитен гнилец.

Търсете опаковката с червен цвят! 

ВАКСИНАTA, С КОЯТО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ 

МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ!



 
Дистрибутор за България
Биовет АД; ул. “Петър Раков” № 39, Пещера 4550
Tелефон:035065619; Факс:035065636; 035065607
E-mail:  biovet@biovet.com; www.biovet.com

Инактивирана ваксина, съдържаща C. perfringens тип A, C и D, C. novyi тип B, C. septicum, F. necrophorum, Staph. aureus и 
A. Pyogenes инжекционна суспензия за овце, агнета, кози и ярета

Една доза (2 ml) от ваксината съдържа: Активни субстанции: Inactivated bacterial cultures:
C. perfringens type A and alpha toxoid    anti-alpha    2.5 IU*
C. perfringens type C and beta toxoid      anti-beta       10 IU
C. perfringens type D                                 anti-epsilon   5 IU
C. novyi type B                                            anti-novyi  3.5 IU
C. septicum                                            anti-septicum 2.5 IU
Fusobacterium necrophorum                                       40 AU*
Staphylococcus aureus                                            0.5 AHU*
Arcanobacterium pyogenes                                         80 AU
* IU - титър на антитела в 1 ml серум
* AU- аглутинационни единици
* AHU – антихемолитични единици
Аджувант: Aluminium hydroxide  5.0 mg - 8.4 mg; 
Ексципиенти: Residual formaldehyde (инактиватор)      max. 1 mg             
Thiomersal (консервант) 0.1 mg - 0.2 mg
   
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на овце и кози срещу инфекции, причинени от Clostridium perfringens, тип A, C и D, Clostridium septicum, 
Clostridium novyi тип B, Fusobacterium nechrophorum, Staphylococcus aureus и Arcanobacterium pyogenes. Начало на имунитета: най-
малко 14 дни след реваксинацията. Продължителност на имунитета: най-малко 1 година.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при болни, кахектични и животни, които не са обезпаразитени.
Да не се използва преди транспортиране на животните, както и най-малко 4 седмици след прилагане на глюкокортикоиди или 
антисерум.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозата на ваксината е 2 ml на животно, независимо от възрастта, телесната маса или породата. Ваксината се прилага строго 
подкожно в колянната гънка, областта на врата или в гръдната област зад плешката при спазване принципите на асептика и 
антисептика (кожата в мястото на инжектиране трябва да е чиста и суха за да се избегне възможността за инфектиране).
Първоначална ваксинация: прилагане на две дози през интервал от 3 седмици (21 дни).
Бустерна ваксинация: прилагане на една доза годишно.

КАРЕНТНИ СРОКОВЕ
Месо и вътрешни органи: нула дни. Мляко: нула дни.

СРОК НА ГОДНОСТ
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 3 часа.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху флакона.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2° C – 8° C). Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната 

опаковка. Да се пази от светлина.

ВИД И СЪСТАВ НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Първична опаковка: стъклени флакони от хидролотично стъкло, тип II  от  100 mL (50 дози). Флаконите са затворени с гумена тапа от хлорбутил 
и алуминиева капачка. Флаконите са поставени в картонена кутия. 

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
Д-р Иванка Куртева – тел 0876682419 – Южна България
Д-р Марин Бижев – тел 0887223685 – Североизточна България
Д-р Ангел Мавровски – тел 0885503700 – Северозападна България


