
1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ 
Притежател на лиценза за употреба:
„Вет про комерс” ООД 
България, гр. Пловдив
ж.к. „Тракия”, бл.189, вх.”В”, ап.2
email: info@vetpro.bg

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:
Pharmagal-Bio, s. r. o., 
Murgašova 5 
949 01 Nitra
Slovak Republic

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
РОТАГАЛ БГ / ROTAGAL BG 
Инжекционна емулсия.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТА(ИТЕ)
Една доза от ваксината (3 ml) съдържа: 
Активна субстанция: 
Bovine rotavirus щам TM-91, серотип G6P1 (инактивиран):   
2/3 доза от ваксината индуцира ≥ 6,0 log2 (VNT), *
Bovine coronavirus щам C-197 (инактивиран):          
2/3 доза от ваксината индуцира ≥ 5,0 log2 (HIT) **
Escherichia coli щам EC/17 (инактивиран), които изразяват F5 (K99) Adhesin :
2/3 доза от ваксината индуцира ≥ 40,0 % инхибиране (ELISA)***
* VNT – тест на вирусна неутрализация 
**HIT – тест на хемаглутинационно инхибиране
***ELISA – ензимно – свързан имуносорбентен анализ

Аджувант:
Montanide ISA 206 VG         1,6 ml 
 
Ексципиенти:
Formaldehyde  max. 1,5 mg
Thiomersal  max. 0,36 mg

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на бременни крави и юници, с цел предаване на пасивен имунитет на 
потомството, насочен към намаляване на смъртността, тежестта и продължителността на диария, 
причинена от говежди ротавирус, коронавирус и ентеропатогенни E.coli F5 (K99) и намаляване на 
вероятността от контаминиране с ротавирус и коронавирус от заразени телета. 
Начало на имунитета: пасивен имунитет започва с подаване на коластра.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при съмнително болни или болни животни. 

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Приблизително при 10% от ваксинираните животни може да се наблюдава оток с размер от 5-7 cm в 
диаметър в мястото на инжектиране. Обикновено отокът отзвучава в рамките на 14 дни. 
Леко, преходно повишаване на температурата (до 1,2 °C) може да бъде наблюдавано в рамките на 24 часа 
след ваксинацията, което отшумява в рамките на 4 дни след ваксинацията.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: 
- много чести  (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни
реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази 
листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия 
ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (бременни крави и юници).

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ
Интрамускулно приложение. 
Една доза: 3 ml 

Една ваксинация по време на всяка бременност между 12-3 седмица, преди очакваното отелване.

Хранене с коластрата:
Защитата на телета зависи от адекватното поемане на коластра от ваксинирани крави. Трябва да бъдат 
взети мерки, за да се гарантира, че телетата получават достатъчно количество коластра през първите 
няколко дни от живота. Важно е всички телета да получават достатъчно количество коластра през 
първите шест часа след отелване. Най-високо съдържание на антитела в коластрата се достига 72 часа 
след раждането, обаче резорбция на антитела в червата на телета е най-висока в рамките на първите 6 - 8 
часа след раждането. В стадата с млечни крави се препоръчва коластрата / млякото получено от първите 
6-8 издоявания от ваксинирани майки да се събира в „коластрална банка”. През първите две седмици от 
живота, телетата трябва да бъдат хранени с 2,5 - 3,5 L от тази сборна коластра / мляко на ден.
За да се постигнат оптимални резултати и да се намали инфекциозното напрежение във фермата, трябва 
да се предприема ваксинация на цялото стадо животни.
Новородените телета, следва да бъдат хранени със сборната коластра.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Трябва да се прилагат общи асептични процедури по време на ваксинацията.
Трябва да се използват само стерилни спринцовки и игли.
Оставете ваксината да достигне стайна температура преди употреба. Разклатете добре преди и по време 
на работа, за да се гарантира, че утайката се е разтворила преди прилагане.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Карентен срок: нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява в хладилник ( 2 °C - 8 °C ). Да се пази от светлина. 
Да се пази от замръзване.
Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 10 часа.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху 
етикета.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Този ветеринарномедицински продукт е предназначен за употреба в последната третина на 
бременността.
Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина 
с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на  тази ваксина преди или 
след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени според индивидуалния 
случай.
След прилагане на ваксината или предозиране, не са наблюдавани неблагоприятни реакции, различни от 
тези, посочени в точка 6 ,освен че отокът  в мястото на инжектиране може да бъде с по-голям диаметър.
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с 
други ветеринарномедицински продукти.
Да не се използва при съмнително болни или болни животни. 

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.
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.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, 
АКО ИМА ТАКИВА
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в 
съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
04/2021

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Флакони по 15 ml (5 дози), 90 ml (30 дози), 450 ml (150 дози). 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с притежателя на 
лиценза за употреба.

„Вет про комерс” ООД 
България, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл.189, вх.”В”, ап.2
E-mail: info@vetpro.bg, Тел: 0897 84 39 18

РОТАГАЛ БГ / ROTAGAL BG 
инжекционна емулсия 

ЛИСТОВКА:


