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КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ 

КЪМ ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА № 0022-1375 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 

CUNIPRAVAC-RHD  

 

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 

Състав в 1 доза:    

Активна субстанция: 

Инактиʙиран щам 3116-АР на вируса на ХБЗ ≥  500 UHA  

 

Eксципиенти: 

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.  

 

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 

Инжекционна емулсия. 

 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 

 

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП 

Зайци (зайци за разплод, зайци за угояване и декоративни зайци).  

 

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни 
За активна имунизация на зайци, на възраст от 1 месец нагоре за предотвратяване на 

хеморагичнатa болест по зайците. Имунитетът започва 6 дни след прилагането и продължава 1 

година след ваксинацията. 

  

4.3 Противопоказания 
Няма.     

 

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП 

Да се ваксинират единствено здрави животни.   

 

4.5 Специални предпазни мерки при употреба 
 

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта  

Прилагайте ваксината при достигане на стайна температура (от +15 ºC до +25 ºC). 

Използвайте стерилни игли и спринцовки. 

Разклащайте преди употреба. 

Използвайте флакона еднократно. Не съхранявайте отворени флакони. 

 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 

животните 

За потребителите:   

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното 

инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подуване, особено при 

инжектиране в става или пръст, в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако 

не е оказана навреме лекарска помощ. 

Ако по случайност сте инжектирани с този ветеринарномедицински продукт, потърсете спешно 

съвет от лекар и носете листовката с Bас, дори да е инжектирано съвсем малко количество. 

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет 

от лекаря. 
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За лекарите: 

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани 

малки количества, случайното инжектиране с този ветеринарномедицински продукт може да 

предизвика поява на силен оток. При инжектиране в пръста е възможно развитие на исхемична 

некроза и дори загуба на пръста. Нeoбходима е незабавна, компетентна хирургическа намеса. 

Възможно е да се наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са 

засегнати пулпата на пръста или сухожилието. 

 

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)     

Възможна е поява на малко възелче на мястото на инжектиране, което изчезва за няколко дни.  

 

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене 
Може да се прилага по време на бременност и лактация. 

 

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на 

взаимодействие 
Няма налични данни.   

 

4.9 Доза и начин на приложение   

 

Зайци: 0.5 ml / заек. 

Начин на прилагане: подкожно, в горната част на гърба. 

 

Препоръчителна програма за ваксинация: 

Зайци за разплод и декоративни зайци: 

Първа ваксинация: една доза (0.5 ml) на възраст от 2 месеца, реваксинация със същата доза 1 

година по-късно. 

Зайци за угояване: 

първа ваксинация: една доза (0.5 ml) на възраст 30 дни. Ако има заболяване, се препоръчва 

ваксинация при отбиването. Реваксинация: не се прилага. 

 

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо 

Няма неблагоприятни ефекти. 

4.11 Карентен срок  
Нула дни.   

 

5. ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

 

Фармакотерапевтична група: имунологични продукти, хеморагична болест по зайците.   

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI08AA01 

 

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 

6.1 Списък на ексципиентите 

Thiomersal  

PBS 

Liquid paraffin 

Sorbitan monooleate 

Polysorbate 

 

6.2 Несъвместимости 

Не са известни. 
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6.3 Срок на годност     
Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години. 

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковката: да се използва веднага 

 

6.4. Специални условия за съхранение на продукта 

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 C – 8 C).    

Да се пази от замръзване. 

 

6.5 Вид и състав на първичната опаковка 
Стъклени флакони, съдържащи 10 и 40 дози с гумени запушалки и алуминиеви капачки. 

Кутия с 10 флакона по 10 дози. 

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.   

 

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него 

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат 

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.    
 

 

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 

Avda. la Selva, 135 

17170- AMER (Girona) SPAIN 

Теl. +34 972 430660- Fax +34 972 430661 

 
 

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 

№ 0022-1375 
 

9. ДАТА НА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА 

 

27 Юни 2015 

 

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА  
 

Юни 2015 

 

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА 
 

Не е приложимо.     

 


