PROSPECT
RABISIN

1.

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE
ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE, RESPONSABIL
PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare
MERIAL, Avenue Tony Garnier no. 29, F-69007 Lyon, Franţa
Producător pentru eliberarea seriei:
MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de lţAviation, F-69800 Saint Priest, Franţa
2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
RABISIN
3.

DECLARAREA (SUBSTANŢEI)
INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

SUBSTANŢELOR

ACTIVE

ŞI

A

ALTOR

Fiecare doză de vaccin conţine:
Glicoproteine rabice ................................................................... ≥ 1UI
Aluminiu (hidroxid) ................................................................... 1,7 mg
Tiomersal*................................................................................. ≤ 0.1 mg
*Numai pentru prezentarea multidoză (RABISIN 10 Doze)

Excipient: .................................................................................. q.s 1 ml
4

INDICAŢIE (INDICAŢII)

Imunizarea activă împotriva rabiei a câinilor, pisicilor, mustelidelor, bovinelor, cailor, oilor.
5. CONTRAINDICAŢII
A nu se administra subcutanat la cai.
6. REACŢII ADVERSE
• Ca la orice alt vaccin pot apărea reacţii de hipersensibilitate. Acestea sunt rare şi necesită
administrarea unui tratament simptomatic.
• Prezenţa hidroxidului de aluminiu poate uneori provoca formarea unui nodul trecător la locul
injecţiei.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm
informaţi medicul veterinar.
7. SPECII ŢINTĂ
Câini, pisici, mustelide, bovine, cai şi ovine.
8.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI
MOD DE ADMINISTRARE

Se injectează subcutanat (cu excepţia cailor) sau intramuscular o doză de 1ml în conformitate cu
următorul program de vaccinare.
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Speciile
Câini, pisici şi
mustelide
Bovine, cai şi
ovine

Vârsta minimă de vaccinare
Născut din mamă care
Născut din mamă
nu a fost vaccinată
care a fost vaccinată
4 săptămâni
11 săptămâni
4 luni

9 luni

Rapeluri

La fiecare 1,2 sau
3ani în conformitate
cu legislaţia din
fiecare tară

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Nu există
10. TIMP DE AŞTEPTARE
Zero zile.
11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
A se păstra la frigider (2°C- 8 °C)
A se proteja de lumină.
A nu se congela.
12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)
A se vaccina numai animalele sănătoase, deparazitate intern cu cel puţin 10 zile înainte de
vaccinare.
Nu au fost raportate reacţii adverse la femele în perioada de gestaţie.
Nu au fost observate efecte adverse după administrarea mai multor doze de vaccin.
13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU
A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse
trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
15. ALTE INFORMAŢII
Proprietăţi imunologice
Vaccin inactivat adjuvant împotriva rabiei.
Vaccinul induce starea de imunitate împotriva rabiei, fapt dovedit prin infecţie de control şi prin
prezenţa anticorpilor.
Numai pentru uz veterinar.
A se elibera numai pe bază de reţetă medical veterinară.
Pentru informaţii detaliate despre acest produs, contactaţi reprezentantul local:
VETECO INTERSERVICES S.R.L. – www.veteco.com
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