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Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594.
Apresentação:
Frasco com 20mL, 50mL, 40mL e 100mL.

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão de vírus f ixo,
inativada por etilenimina binária (BEI), cepa Pasteur de vírus fixo (PV)
produzida em cultivo celular e adsorvida em hidróxido de alumínio.

INDICAÇÃO: Profilaxia da raiva em bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos,
equinos e muares.

MODO DE USAR, DOSES E VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Bovinos, bubalinos,
ovinos e caprinos: 2mL por via subcutânea ou intramuscular. Equinos e
muares: 2mL via intramuscular.  A imunidade é conferida a partir de 21 dias
da aplicação e persiste por 12 meses. Animais vacinados devem ser
revacinados anualmente ou a critério do Médico Veterinário.

CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS: Agitar antes e durante
o uso / Usar seringas e agulhas novas, descartáveis e estéreis / Desinfetar
o local da aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados,
subnutridos ou em condições de estresse / Pode ocorrer uma reação no
local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos
dias / Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso /
Verificar o prazo de validade do produto / Manter fora do alcance de
crianças e animais domésticos / O uso concomitante com substâncias
antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento
da  resposta imune após a vacinação / Não utilizar qualquer tipo de
substância química que possa inativar o produto / O vacinador deverá
lavar e desinfetar as mãos após o trabalho / Não pode ser usado em animais
silvestres / Conservar em temperatura de 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR.
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