INFORMACINIS LAPELIS
ERYSIN SINGLE SHOT, inaktyvuota vakcina, injekcinė suspensija
1.

REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO
GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bioveta Plc.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika
2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ERYSIN SINGLE SHOT, inaktyvuota vakcina, injekcinė suspensija
3.

VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

2 ml vakcinos suspensijos yra:
veikliosios medžiagos:
inaktyvuotų Erysipelothrix rhusiopathiae
(trys 2 tipo padermės ir viena 1 tipo padermė)
adjuvanto:
aliejinės emulsijos;
pagalbinių medžiagų:
formaldehido 35 % tirpalo, tiomersalio.

RP ne mažiau kaip 1*;

* – santykinis stiprumas (RP) nustatomas palyginus su referencine vakcina, atitinkančia paskirties gyvūnų
užkrėtimo tyrimą pagal atnaujintos Ph. Eur. monografijos reikalavimus.

4.

INDIKACIJA

Kiaulėms imunizuoti nuo raudonligės.
5.

KONTRAINDIKACIJOS

Reikia vengti vakcinuoti kiaules, kurioms pasireiškė raudonligės požymiai, paršavedes likus 2 sav. iki
atsivedimo ir 4 sav. po paršiavimosi bei paršelius iki 8 sav. amžiaus.
6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Po vakcinavimo (po 2–4 val.) gali laikinai pakilti kūno temperatūra, sumažėti apetitas, atsirasti
mieguistumas. Šie simptomai praeina per 24–36 val. Gali pasireikšti injekcijos vietos reakcija (tynis),
kuri praeina per 2–3 sav.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina
informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.
7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Kiaulės.

8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vieną vakcinos dozę (2 ml) reikia švirkšti po oda.
Kiaules pirmą kartą vakcinuoti reikia nuo 8 sav. amžiaus.
Veisiamas kiaules reikia revakcinuoti kas 6 mėn.
9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą suplakti.
Injekcijos vietoje pavieniais atvejais raumenyse gali susidaryti maži fibrininiai mazgeliai. Šiuos
mazgelius reikia pašalinti dorojant skerdieną.
10.

IŠLAUKA

0 parų.
11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti sausoje tamsioje vietoje, 2–8 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.
Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę – 10 val.
12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Naudotojui
Preparate yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus/įsišvirkštus gali atsirasti stiprus skausmas ir
tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retai dėl to galima netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi
medicininė pagalba.
Atsitiktinai įšvirkštus šio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos, nepaisant sušvirkšto
labai nedidelio preparato kiekio, ir su savimi turėti šio vaisto informacinį lapelį.
Jei suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka daugiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.
Gydytojui
Preparate yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštas net mažas vaisto kiekis gali sukelti didelį tynį, kuris
gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto. Būtina SKUBI kvalifikuota chirurginė
pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti injekcijos vietą, ypač jei apimti piršto minkštimas ar sausgyslė.
13.

SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.
14.

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2007-06-27
15.

KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Farmakoterapinė grupė: inaktyvuota kiaulių vakcina nuo raudonligės. ATCvet kodas: QI09AB03.
Patekę į kiaulių organizmą, vakcinos antigenai stimuliuoja specifinių antikūnų sintezę, todėl
susiformuoja aktyvus imunitetas kiaulių raudonligei. Sušvirkštus vakciną, imunitetas visiškai
susiformuoja praėjus 21 d.
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu
atstovu.

