INFORMACINIS LAPELIS
BIOCAN M, injekcinė suspensija
1.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE
ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR
ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:
Bioveta, a. s.
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika
2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOCAN M, injekcinė suspensija
3.

VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml suspensijos yra:
veikliosios medžiagos:
inaktyvuotų Microsporum canis
pagalbinių medžiagų:
aliuminio hidroksido suspensijos 2 %
buferinio druskos tirpalo, pH 7,6
1 ml buferinio druskos tirpalo yra:
natrio chlorido
kalio chlorido
dinatrio hidrofosfato dodekahidrato
kalio dihidrofosfato
injekcinio vandens
4.

500 000–6 000 000 vegetatyvinių formų;
0,1–0,2 ml,
0,8–0,9 ml.
8 mg,
0,2 mg,
3,7 mg,
0,2 mg,
iki 1 ml.

INDIKACIJOS

Šunims ir katėms, sergančioms Microsporum canis dermatofitų sukeltomis odos mikozėmis, gydyti ir
profilaktiškai.
5.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti karščiuojantiems gyvūnams bei vaikingoms patelėms.
6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Vakcinos sušvirkštimo vietoje gali atsirasti vietinė reakcija (paprastai žirnio dydžio), kuri išnyksta per
3 sav. Labai retais atvejais gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina
informuoti veterinarijos gydytoją.

7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės ir šunys.
8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Nepaisant amžiaus, svorio ir veislės, reikia švirkšti 1 ml vakcinos.
Vakcinuoti reikia vyresnius nei 12 sav. gyvūnus.
Šunims vakciną reikia švirkšti tik į užpakalinės kojos raumenis.
Katėms galima švirkšti po oda prieš mentę arba į užpakalinės kojos raumenis.
Vakcinuoti reikia 2 kartus kas 14–21 d. Gydant, (prireikus) galima švirkšti trečią kartą, praėjus 18–
24 d. po antrojo švirkštimo.
Rekomenduotina pirmą kartą vakciną švirkšti kairėje kūno pusėje, antrą – dešinėje.
9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą suplakti.
10.

IŠLAUKA

Nenumatyta.
11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti šaldytuve (2–8 °C).
Negalima užšaldyti.
Saugoti nuo šviesos.
Laikyti sausoje vietoje.
12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Vakcinuoti galima tik sveikus, gerai įmitusius gyvūnus. Antiparazitinis gydymas turi būti atliktas likus
ne mažiau kaip 10 dienų iki vakcinavimo. Savaitę po vakcinavimo nerekomenduotina imunizuotų
gyvūnų treniruoti.
Negalima naudoti vaikingoms kalėms ir katėms.
Negalima naudoti geriamųjų ar švirkščiamųjų priešgrybinių ir imunoprofilaktinių preparatų (išskyrus
kitas Biocan vakcinas) likus savaitei iki pirmo vakcinos švirkštimo ir nepraėjus 2 sav. po antros arba
trečios vakcinacijos.
Vakciną Biocan M būtina naudoti atskirai (negalima naudoti kaip skiediklį liofilizuotoms vakcinoms
ar maišyti su skystomis Biocan vakcinomis).
Kitas Biocan (Puppy, P, DP, DH, DHP, DHPPi, L, R, LR, C) vakcinas galima švirkšti tuo pačiu metu,
tik į priešingą kūno pusę.
Švirkštus dvigubą vakcinos dozę, nepalankių reakcijų nustatyta nebuvo.
13.

SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies
reikalavimus.

14.

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2010-05-20
15.

KITA INFORMACIJA

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.
Farmakoterapinė grupė: inaktyvuotos grybinės vakcinos.
ATCvet kodas: QI07AQ02.
Vakcina nuo odos grybinių ligų, sukeltų Microsporum canis dermatofitų, veikianti profilaktiškai ir
gydančiai.
Imunitetas susiformuoja per mėnesį po revakcinacijos ir išlieka mažiausiai 1 metus.
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo
vietiniu atstovu.

