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Specyficzna szczepionka 
dla bydła 

 
 
 
Charakterystyka szczepionki 
Płynna, inaktywowana szczepionka zawierająca 
jako adiuwant wodorotlenku glinu (informacja na 
etykiecie). 
 
Droga i sposób podania 
Szczepienie krów i cieląt można wykonać 
dwukrotnie w odstępie 4 tygodniowym, przy czym 
pierwsze szczepienie cieląt można wykonać po 
odsadzeniu. Jeśli to konieczne szczepienie można 
powtórzyć po 6 miesiącach. Program szczepień 
może być kontynuowany w ten sposób w drugim 
roku. 
 
W celu ochrony cieląt w pierwszych tygodniach 
życia należy zaszczepić krowy w ciąży 5 i 2 
tygodnie przed porodem. 
 
Szczepionka podawana jest w postaci iniekcji 
podskórnej / domięśniowej  w okolice szyi lub barku. 
 
W celu sprawdzenia tolerancji na podawaną 
szczepionkę autogeniczną zaleca się zaszczepienie 
niewielkiej liczby zwierząt (2-5 sztuk), a następnie 
obserwację przez minimum 3-5 dni. 
 
Przed podaniem, szczepionka powinna osiągnąć 
temperaturę pokojową. Wstrząsnąć przed 
użyciem! 
Szczepionka autogeniczna do zastosowania 
przez lekarza weterynarii lub pod jego 
nadzorem. 
 
Dawkowanie 
Pojedyncza dawka u krów wynosi  5,0 ml, u cieląt 3 
ml (patrz etykieta szczepionki). 
 
Przeciwwskazania 
Szczepionka nie powinna być podawana 
zwierzętom chorym lub też wykazującym 
jakiekolwiek problemy zdrowotne. 
 
Skutki uboczne 
W pojedynczych przypadkach może pojawić się 
przejściowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. 
 

Interakcje z innymi lekami 
Interakcje z innymi lekami i szczepionkami nie są 
znane. Dlatego nie zaleca się podawania 
szczepionki jednocześnie z innymi lekami. 
 
Okres karencji 
0 dni. 
 
Wielkość opakowań 
Butelki wykonane z wysokiej gęstości polietylenu 
(HDPE) bądź szkła, zawierają 10ml, 100 ml lub 500 
ml szczepionki. 
 
Przechowywanie i trwałość 
Szczepionka może być przechowywana w temp. od 
2 do 8 °C. Okres trwałości wynosi 6 miesięcy (patrz 
etykieta butelki). Chronić przed światłem. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Po zamrożeniu autoszczepionka nie nadaje się 
do użycia. 
 
Kontrola jakości  
Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia 
wysokiej jakości szczepionki  przechodzą 
następujące badania:  tożsamość, jałowość oraz 
ilość zastosowanego antygenu. 
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Decyzję o zastosowaniu i drodze podania 
autoszczepionki podejmuje lekarz weterynarii 
opiekujący się stadem. 
 
 
 
 
 

 
 
Informacja dla lekarza:  
W sytuacji przypadkowego wstrzyknięcia produktu (szczególnie zawierającego olej mineralny) może pojawić się 
obrzęk, który może spowodować martwicę. W takich wypadkach istnieje konieczność interwencji chirurgicznej. 
 


