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КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТ  

С ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА №  0022-2381/23.09.2014 

 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 

SUISENG инжекционна суспензия за свине. 

 

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 

Състав в една доза (2 ml) : 

 

Активни субстанции: 

 

F4ab фимбриален адхезин от E. coli  ≥65% ER60 * 

F4ac фимбриален адхезин от E. Coli ≥78% ER70 

F5 фимбриален адхезин от E. coli ≥79% ER50 

F6 фимбриален адхезин от E. coli ≥80% ER25 

LT ентеротоксоид от E. coli ≥55% ER70 

Токсоид от Clostridium perfringens, тип C ≥35% ER25 

Токсоид от Clostridium novyi тип B ≥50% ER120 

*% ERx: Процент на имунизирани зайци с X серологичен EIA отговор 

 

Аджуванти: 

 

Алуминиев хидроксид (гел) 0,5 g 

Екстракт от женшен (еквивалентен на женшенозиди) 4 mg (0,8 mg) 

 

Ексципиенти: 

 

Бензилов алкохол (E1519) 

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.  

 

 

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 

Инжекционна суспензия. 

Бяло-жълтеникава суспензия. 

 

 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 

 

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП 

 

Свине (възрастни и млади женски свине). 

 

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни 

 

Прасенца: За пасивна защита на новородени прасенца чрез активна имунизация на възрастни и 

млади женски свине за разплод с цел намаляване на смъртността и клиничните симптоми на 

неонатална ентеротоксикоза, като например диария, причинена от ентеротоксигенни щамове на 

Escherichia coli, експресиращи адхезините F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) или F6 (987P). 

Перзистирането на тези антитела не е доказано. 
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За пасивна имунизация на новородени прасенца срещу некротичен ентерит чрез активно 

имунизиране на възрастни и млади женски свине за разплод с цел индуциране на 

серонеутрализиращи антитела към β-токсин на Clostridium perfringens тип C. 

 

Свине: За активна имунизация на възрастни и млади женски свине за разплод с цел 

индуциране на серонеутрализиращи антитела към α-токсин на Clostridium novyi тип B. 

Значението на серонеутрализиращите антитела не е установено експериментално. 

Антитела се откриват 3 седмици след ваксиниране. Персистирането на тези антитела не е 

доказано. 

 

4.3 Противопоказания 
 

Няма. 

 

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

 

Няма. 

 

4.5 Специални предпазни мерки при употреба 
 

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта  

Трябва да се ваксинират само здрави животни. 

При чувствителни животни е възможно да възникнат реакции на свръхчувствителност. В 

случай на анафилактична реакция незабавно трябва да се приложи подходящото лечение, 

например адреналин. 

 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 

животните 

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 

предостави листовката за употреба или етикета на продукта. 

 

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) 

 

Много редки нежелани реакции: 

В мускулната тъкан, на мястото на инжектиране, може да се образува малък гранулом. 

Приложението на ваксината може да причини появата на малък (по-малък от 3 cm), местен 

преходен оток (за 24-48 часа). В малко случаи, могат да се наблюдават временни малки  

възелчета, които изчезват за 2-3 седмици.  

 

- Ваксинацията може да предизвика леко повишаване на телесната температура за кратък 

период след поставянето на ваксината (4-6 часа след инжектиране). Макар и рядко, може да се 

получи повишаване на ректалната температура с повече от 1,5 
О
C, което продължава по-малко 

от 6 часа. 

 

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:  

 

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на 

курса на едно лечение) 

 

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни) 

 

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1 000 животни) 

 

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10 000 животни) 

 

- много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 животни, включително изолирани съобщения). 

  



3 

 

 

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене 
 

Може да се прилага по време на бременност 6 седмици преди очакваната дата на раждане. 

 

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на 

взаимодействие 
 

Няма налична информация относно безопасността и ефикасността на тази ваксина, когато се 

използва заедно с други ветеринарномедицински продукти.  Поради тази причина, решението 

за прилагане на тази ваксина преди или след употреба на друг ветеринарномедицински продукт 

трябва да се взема според индивидуалния случай. 

 

4.9 Доза и начин на приложение 

 

Интрамускулно, в мускулите на врата. 

При свине: 2 ml на животно. 

 

Основната схема на ваксинация се състои от две дози: първата доза се прилага приблизително 6 

седмици преди раждане и втората доза - приблизително 3 седмици преди раждане. 

Препоръчва се втората доза да бъде поставена от другата страна на врата. 

Повторна ваксинация: при всяка следваща бременност, прилагайте една доза 3 седмици преди 

очакваната дата на раждане. 

 

Препоръчително е да прилагате ваксината при температура между +15ºC  и +25ºC. 

Разклатете преди употреба. 

 

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

 

След прилагане на двойна доза не са били наблюдавани ефекти, различни от посочените в т. 

4.6. 

 

4.11 Карентен срок (карентни срокове) 
 

Нула дни. 

 

 

5. ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

 

Стимулира развиване на защитни адхезин-специфични антитела към Escherichia coli  и 

серонеутрализиращи антитела към топлинно лабилния (LT) ентеротоксин на Escherichia coli, 

Clostridium perfringens тип C и Clostridium novyi тип B. 

 

Фармакотерапевтична група: инактивирана бактериална ваксина: ваксина срещу Escherichia 

coli+Clostridium 

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI09AB08 . 

 

 

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 

6.1 Списък на ексципиентите 

 

Алуминиев хидроксид (гел) 

Женшен 

Бензилов алкохол 

Симетикон 
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Фосфатно-буферен солеви разтвор (ФБСР) 

6.2 Несъвместимости 

 

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт. 

 

6.3 Срок на годност 
 

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 18 месеца. 

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 8-10 часа. 

 

6.4. Специални условия за съхранение на продукта 
 

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2
0
 C до 8

0
 C). Да се пази от светлина. Да 

не се замразява. 

 

6.5 Вид и състав на първичната опаковка 
 

Флакони от 20 ml, 50 ml и 100 ml от безцветно стъкло, затворени с гумени запушалки от тип I и 

алуминиеви капачки. 

Флакони от 20 ml, 50 ml, 100 ml и 250 ml от пластмаса (ПЕТ), затворени с гумени запушалки от 

тип I и алуминиеви капачки. 

 

Количества в една опаковка: 

 

- Картонена кутия с 1 стъклен или пластмасов (ПЕТ) флакон, съдържащ 10 дози (20 ml). 

- Картонена кутия с 1 стъклен или пластмасов (ПЕТ) флакон, съдържащ 25 дози (50 ml). 

- Картонена кутия с 1 стъклен или пластмасов (ПЕТ) флакон, съдържащ 50 дози (100 ml). 

- Картонена кутия с 1 пластмасов (ПЕТ) флакон, съдържащ 125 дози (250 ml). 

 

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 

Телефон +34 972 430660 

Факс +34 972 430661 

Електронна поща: hipra@hipra.com 

 

 

8. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 

№ 0022-2381/23.09.2014 

 

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА 

 

Дата на първо издаване на лиценз за употреба: 18.08.2009 г. 

Дата на последно подновяване на лиценз за употреба: 23.09.2014 г. 
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10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА  
 

09.2014 г. 

 

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА 
 

Не е приложимо. 

 

 


