
PAKENDI INFOLEHT 
BioEquin H, süsteemulsioon hobustele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Bioveta, a. s.  
Komenského 212/12 
683 23 Ivanovice na Hané  
Tšehhi Vabariik 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
BioEquin H, süsteemulsioon hobustele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks annus (1 ml) sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Hobuste inaktiveeritud herpesviirus tüüp 1 (EHV-1)  Min. 2,1 log10 VNI

1 
 

1
Viiruse neutralisatsiooni indeks hamstrite seerumis 

 
Adjuvant:  
Õliadjuvant (Montaniid ISA 35 VG)  0,25 ml  
 
Abiained:  
Tiomersaal     0,1 mg 
 
Vaktsiin on valkja, kollaka või õrnroosa värvusega õlijas loksutamisel kergesti seguneva settega 
vedelik. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Hobuste aktiivseks immuniseerimiseks hobuste herpesviirus tüüp 1 (EHV-1) põhjustatud 
respiratoorsete infektsioonide ja kliiniliste tunnuste vähendamiseks. Hobuste herpesviirus tüüp 1 
(EHV-1) põhjustatud abortide sageduse vähendamiseks tiinetel märadel. 
 
Immuunsuse teke: 2 nädalat pärast esmast vaktsineerimist. 
Immuunsuse kestus: 6 kuud pärast kordusvaktsineerimist.  
 
 
5.  VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 



Väga sageli võib pärast vaktsineerimist täheldada ajutist kehatemperatuuri tõusu (max 40 °C 4 päeva). 
Harva võivad esineda paiksed reaktsioonid (maksimaalselt 5x10 cm) 5 päeva jooksul. Anafülaktilist 
reaktsiooni esineb väga harva. Sellisel juhul tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.  
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-1, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) 
- harv (rohkem kui 1-1, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-1 loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud). 
 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Hobune. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
  
Manustada vaktsiiniannus (1 ml) sügavale lihasesiseselt. 
 
Vaktsineerimisskeem: 
 
Esmane vaktsineerimine: 
Esmane vaktsineerimine sisaldab kahte vaktsineerimist: esimene süst tehakse 6 kuu vanuses, teine süst 
4 nädalat hiljem. 
 
Kordusvaktsineerimine:  
Esimene kordusvaktsineerimine (kolmas annus) tehakse 3 kuud pärast esmase vaktsineerimise teist 
süsti. Edasised kordusvaktsineerimised teha iga 6 kuu järel. 
 
Tiinete märade vaktsineerimine: 
Hobuste herpesviiruse põhjustatud abortide sageduse vähendamiseks manustatakse tiinetele märadele 
üks vaktsiiniannus teisel kuul pärast tiinestamist ja seejärel viiendal või kuuendal ning üheksandal 
tiinuskuul.  
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Enne kasutamist tuleb viaali sisu soojendada temperatuurini 15 °C...25 °C ja põhjalikult loksutada. 
 
 
10. KEELUAEG 
  
0 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida külmkapis (2°C...8°C). 
Hoida valguse eest kaitstult. 
Hoida kuivas kohas. 
 



Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast EXP.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Infektsioonisurve vähendamiseks peaks vaktsineerima kõik tallis olevad hobused. Hobuste üleviimisel 
teistesse kasvandustesse või tallidesse ja enne ratsavõistlusi peaks tegema vähemalt esmase 
vaktsineerimise, pidades kinni kahenädalasest tähtajast, mis on vajalik immuunsuse tekkeks. Hobuste 
herpesviiruse vastase nakkuskaitse tekkimiseks ja säilitamiseks tuleb ettenähtud tähtaegadel ja 
reeglipäraselt vaktsineerida kõik kasvanduses olevad loomad. Kõikidele vaktsineerimata hobustele, 
kes puutuvad kasvanduses kokku teiste loomadega, soovitatakse karantiini ajal teha vähemalt esmane 
vaktsineerimine, pidades kinni kahenädalasest tähtajast, mis on vajalik immuunsuse tekkeks. 
Respiratoorhaigusele viitavate kliiniliste tunnustega hobused tuleb tervetest loomadest isoleerida. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti.  
 
Kasutajale: 
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja 
turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud 
sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.  
Kui te olete juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja 
pöörduda viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.  
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.  
 
Arstile: 
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik 
veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja 
isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna 
lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus. 
 
Tiinus 
Lubatud kasutada tiinuse ajal. 
 
Laktatsioon 
Andmed antud veterinaarravimi ohutuse kohta selle kasutamisel laktatsiooni ajal puuduvad.  
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiifsuse kohta selle kasutamisel koos teiste 
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik 
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 



 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Jaanuar 2019 
 
15. LISAINFO 
 
Pakendi suurused:  2 x 1 annus, 5 x 1 annus, 10 x 1 annus 
  1 x 5 annust, 10 x 5 annust 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
Bioveta, a. s.  
Komenského 212  
683 23 Ivanovice na Hané  
Tšehhi Vabariik 
 

 

 


