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1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 

DAŽĀDI 

 

Bioveta, a. s., Komenského 212 

683 23 Ivanovice na Hané 

Čehijas Republika 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Biocan R suspensija injekcijām  

 

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM   

 

1 ml šķīduma satur: 

Aktīvā viela: 

Inaktivēts trakumsērgas vīruss,  celms SAD Vnukovo-32  min. 2 IU  

Palīgvielas: 

MEM barotne, alumīnija hidroksīda suspensija, tiomersāls 

 

4. INDIKĀCIJA(AS) 

 

Mērķa sugu dzīvnieku aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu.. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Drudzis. Nevakcinēt dzīvniekus, kuri bijuši saskarsmē vai kurus ievainojuši ar trakumsērgu slimi 

dzīvnieki. Līdz novērošanas perioda beigām nevakcinēt dzīvniekus, kuri sakoduši cilvēkus. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Lokāla audu reakcija injekcijas vietā, parasti zirņa lielumā, kura izzūd 3 nedēļu laikā. Ļoti reti 

novērojamas hipersensivitātes reakcijas.  

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā  lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
  

Suņi, kaķi, kažokzvēri, liellopi, zirgi, aitas, kazas, cūkas. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN   

PAŅĒMIENA  
 

Deva vienam dzīvniekam ir 1 ml, neatkarīgi no dzīvnieka vecuma, svara vai sugas. Vakcinē sākot 

no 12 nedēļu vecuma. 

Ievadīšanas veids: 

- subkutāni, ieteicams pleca apvidū zem lāpstiņas. 

- intramuskulāri, ieteicams iegurņa apvidus muskulatūrā. 

 

Dzīvnieki tiek vakcinēti sākot no 3 mēnešu vecuma. Imunitāte izveidojas 14 dienas pēc 

imunizācijas. Dzīvnieki, kas tiek vakcinēti pirms tie sasniedz 3 mēnešu vecumu, ir jāvakcinē 

atkārtoti pēc šī vecuma sasniegšanas (jāievēro minimālais intervāls - 14 dienas starp divām 



 
 

vakcinācijām). Dzīvnieki, kas pirmoreiz vakcinēti vecumā no 3-12 mēnešiem, ir jārevakcinē vienu 

gadu pēc pirmās vakcinācijas veikšanas. Lai saglabātu imunitāti pēc pirmās revakcinācijas (1 gadu 

pēc sākotnējās vakcinācijas), atkārtota revakcinācija jāveic ik pēc 2 gadiem ievadot vienu 

vakcīnas devu. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi.Vakcīnu Biocan R var lietot atsevišķi, 

vienlaicīgi vai kombinācijā ar citām Biocan vakcīnām: 

A) vakcīnu Biocan R var lietot kā šķīdinātāju citām liofilizētām Biocan vakcīnām (piemēram, 

DHPPi, DP, P).  

B) vakcīnu Biocan R var lietot vienlaicīgi arī ar šķidrajām vakcīnām Biocan C, Biocan B, Biocan 

M un Biocan L. 

 

  Ieteicamā Biocan vakcīnu lietošanas shēma 

Kucēna 

vecums 

Epizootiskā situācija 

Labvēlīga 
Nelabvēlīga – 

parvoviroze 

Nelabvēlīga – 

suņu mēris 

5-6 nedēļas  Puppy (P) + C Puppy (DP) + C 

7-8 nedēļas  Puppy (P) + C Puppy (DP) + C 

8-10 nedēļas DHPPi + L DHPPi + L DHPPi + L 

12-16 

nedēļas 
DHPPi + LR DHPPi + LR DHPPi + LR 

Ikgadēja 

revakcinācij

a 

DHPPi + LR DHPPi + LR DHPPi + LR 

 

Piezīme: 

Vakcīnas iekavās – Biocan Puppy vietā iespējams lietot alternatīvu vakcīnu. 

Vakcīnas atzīmētas ar +C, +L, +LR – iespējams lietot vienlaicīgi vai kombinācijā ar citām 

Biocan vakcīnām (piemēram, DHPPi, DHP, DP, DH, P, Puppy) 

Papildus iespējamās vakcinācijas: Biocan M – vakcīna pret Microsporum canis suņiem un kaķiem 

no 12 nedēļu vecuma. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Pirms lietošanas flakona saturu saskalināt.  

Vakcinēt drīkst tikai klīniski veselus dzīvniekus. Dzīvnieku dehelmentizācija ir jāveic vismaz 10 

dienas pirms vakcinācijas. Vienu nedēļu pēc vakcinācijas dzīvniekus nepakļaut fiziskai slodzei vai 

jebkādiem citiem sasprindzinājumiem.. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Nav. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā! 

Uzglabāt sausā un tumšā vietā temperatūrā no +2 līdz +8
0
C. Nesasaldēt! 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 8 stundas. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Grūsnība: Pilnvērtīgas imunitātes iegūšanai nevakcinēt dzīvniekus divas nedēļas pirms 

dzemdībām (manipulācijas, nemiers, antivielu veidošanās u.c.). 



 
 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību  

aktiem. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

06/2013 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Izplatīšana - tikai praktizējošiem veterinārārstiem. 

 

 

 

 

 

 


