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REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію 
ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного 
висновку від 29.09.2016 р. № 62, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної 
медицини, наказу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів від 10.10.2016 р. № 356 зареєстровано:

препарат

vaxx:on IB ND EDS -  вакцина 
інактивована емульгована проти 

інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби __ та синдрому зниження несучостУ76__
у формі _________________________________еМуЛЬСІЇ

Власник реєстраційного посвідчення:

ІЗО С.р.л.а социо уніко,
25124 Брешіа, віа Сан Зено, 99/А, Італія___________

зареєстровано в Україні за № ВА-00815-02-16 від 10.10.2016
Виробник:
ІЗО С.р.л.а социо уніко,
27013 Кіньйоло По (ПВ), С.С. 234 км 28,200, Італія__________________________

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен 
повідомити орган реєстрації.

Обов’язкові додатки:
- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до 09.10.2021
Це посвідчення не є зобов’язанням щодо закупівлі даного препарату.

В.о. директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії,^*- .
Acting Director of Department for Food Safety and Veterinary /  7 у  /  / / / ( /  ( < ]yj g  БІТОуС



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

THE STATE SERVICE OF UKRAINE 
ON FOOD SAFETY AND 

CONSUMER PROTECTION

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію 
ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного 
висновку від 29.09.2016 р. № 62, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної 
медицини, наказу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів від 10.10.2016 р. № 356 зареєстровано:

vaxxion IB ND EDS -  вакцина 
інактивована емульгована проти

препарат и  '
інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби __та синфрому зниженнянесі/чості'76_

У формі _________________________________ е м у л ь с і ї____________________________________

Власник реєстраційного посвідчення:

ІЗО С.р.л.и социо уніко,
25124 Вреиііа, віа Сан Зено, 99/А, Італія_________________
зареєстровано в Україні за № ВА-00815-02-16 від 10.10.2016
Виробник:
ІЗО С.р.л.а социо уніко,
27013 Кіньйоло По (ПВ), С.С. 234 км 28,200, Італія

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен 
повідомити орган реєстрації.

Обов’язкові додатки:
- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до 09.10.2021
Це посвідчення не є зобов’язанням щодо закупівлі дшого црепарату.
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Державний комітет ветеринарної медицини України 
Державний науково-контрольний інститут 

біотехнології і штамів мікроорганізмів 
І д е н т и ф ік а ц ій н и й  к о д  1 9 0 2 4 8 6 5  

Д Е Р Ж А В Н А  РЕЄСТРАЦІЯ  
ВЕТЕРНМАРНОГО П Р Е П А Р А Т У

Коротка характеристика препарату 

1. Назва ветеринарного препарату
vaxx:on IB ND EDS -  вакцина інактивована емульгована проти інфекційного бронхіту,
ньюкаслської хвороби та синдрому зниження несучості’76.
2. Якісний і кількісний склад
Кожна доза вакцини (0,5 мл) містить:
Активнодіючі речовини:

-інактивований вірус ньюкаслської хвороби, штам «Ульстер»..................................... 16 и.НІ;
- інактивований вірус синдрому зниження несучості 76, штам «Мак Феран 127».... 128 и.НІ;
- інактивований вірус інфекційного бронхіту штам «Масачусетс М41»................................ 64 и.НІ;
- інактивований вірус інфекційного бронхіту штам «Б274»....................................................16 и.НІ;
- інактивований вірус інфекційного бронхіту штам «Б 1466».................................................. 16 и.НІ.

Допоміжно, речовини:
- моноолеат сорбіту, легке мінеральне масло, тіомерсал, полісорбат 80.

3. Ф армацевтична форма 
Масляна емульсія.
4. Імунобіологічні властивості
Формує активний імунітет у птиці проти інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та синдрому 
зниження несучості.
Період виникнення імунітету: 21 доба після вакцинації.
Тривалість імунітету: 35-40 тижнів.
5. Клінічні особливості
5.1. Вид тварин 
Кури.
5.2. Показання до застосування
Для профілактики захворювання курей несучок, батьківського поголів’я курей на ньюкаслську 
хворобу, інфекційний бронхіт і синдром зниження несучості.
5.3. Протипоказання
Відсутні. Не застосовувати клінічно хворій птиці.
5.4. Побічна дія 
Відсутня.
5.5. Особливі застереження при використанні
Відсутні.
5.6. Застосування під час несучості
Не слід застосовувати для племінної птиці в період несучості.
5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії
Відсутня.
5.8. Дози і способи введення тваринам  різного віку
Застосовувати: підшкірно (нижня ділянка шиї) чи внутрішньом’язово (грудні м’язи, стегно) у дозі 
0,5 мл одній птиці.
Вакцинувати птицю до початку періоду несучості (у віці від 14 до 18 тижнів).
Для тривалого захисту інактивовану вакцину слід застосовувати у якості бустерних вакцинацій. 
Первинні вакцинації проводять живими вакцинами проти ньюкаслської хвороби та інфекційного 
бронхіту.
5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)
Під час проведення тесту на безпечність, при введенні подвійної дози побічних реакцій не 
відмічено.

Додаток 1
до реєстраційного посвідчення 
№ ВА-00815-02-16 
від 10.10.2016
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Державний комітет ветеринарної медицини України
Державний науково-контрольний інститут 

біотехнолопі і штамів мікроорганізмів

Продовження додатку 1 
до реєстраційного посвідчення

Ідентифікаційний код 19024865 
Д Е Р Ж А В Н А  РЕЄСТР А  Ш Я

№ВА-00815-02-16 
від 10.10.2016

5.10. Спеціальні застереження
Перед застосуванням вакцину довести до кімнатної температури (20 С).
Добре збовтувати до і під час застосування.
Застосовувати тільки здоровій птиці.
5.11. Період виведення (каренції)
Нуль днів.
5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які вводять засоби 
захисту тваринам
Випадкове введення цієї вакцини персоналу, який проводить вакцинацію може призвести до 
серйозних місцевих реакцій, які потребують негайного медичного огляду. Необхідно 
проінформувати лікаря, що вакцина є масляною емульсією.
6. Ф армацевтичні особливості
6.1. Основні форми несумісності 
Відсутні.
6.2. Термін придатності
24 місяці.
Після відкриття флакону, використати протягом 24 годин.
6.3. Особливі застереження щодо зберігання
Зберігати в сухому, темному місці за температури від 2 до 8° С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Берегти від дії прямих сонячних променів. Не заморожувати.
6.4. Природа і склад контейнера первинного пакування 
Поліпропіленові флакони по 250 мл, 500 мл. Картонні коробки по 10 флаконів.
6.5. Н азва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення 
ІЗО С.р.л.а социо уніко, Італія, 25124 Брешіа, віа Сан Зено, 99/А.
6.6. Назва та місцезнаходження виробника
ІЗО С.р.л.а социо уніко, Італія, 27013 Кіньйоло По (ПВ), С.С. 234 км 28,200.
6.7. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом
Невикористаний препарат, або препарат з вичерпаним терміном придатності та порожні флакони 
знешкоджують відповідно до вимог законодавства України.
6.8. П равила відпуску 
За рецептом.
7. Додаткова інформація
Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування 
цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут 
біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з 
посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред’явлення 
рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 
03.06.98 №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 
30, ДНКІБШМ.
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Державний комітет ветеринарної медицини Укоаіни Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№ВА-00815-02-16 
від 10.10.2016

Л истівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату
уаххюп ІВ N0 ЕОБ -  вакцина інактивована емульгована проти інфекційного бронхіту, 
ньюкаслської хвороби та синдрому зниження несучості’76.
Склад
Кожна доза вакцини (0,5 мл) містить:
Акпшвнодіюш речовини:

-інактивований вірус ньюкаслської хвороби, штам «Ульстер».....................................16 и.НІ;
- інактивований вірус синдрому зниження несучості 76, штам «Мак Феран 127».......128 и.НІ;
- інактивований вірус інфекційного бронхіту штам «Масачусетс М41»................................. 64 и.НІ;
- інактивований вірус інфекційного бронхіту штам «0274»......................................................16 и.НІ;
- інактивований вірус інфекційного бронхіту штам «01466»................................................... 16 и.НІ.

Допоміжні речовиниі
-  моноолеат сорбіту, легке мінеральне масло, тіомерсал, полісорбат 80.

Ф армацевтична форма
Масляна емульсія.
Імунобіологічні властивості
Формує активний імунітет у птиці проти інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та 
синдрому зниження несучості.
Період виникнення імунітету: 21 доба після вакцинації.
Тривалість імунітету: 35-40 тижнів.
Вид тварин 
Кури.
Показання до застосування
Для профілактики захворювання курей несучок, батьківського поголів’я курей на ньюкаслську 
хворобу, інфекційний бронхіт і синдром зниження несучості.
Протипоказання
Відсутні. Не застосовувати клінічно хворій птиці.
Застереження при застосуванні
Відсутні.
Взаємодія з іншими засобами
Не виявлено.
Особливі вказівки під час несучості
Не слід використовувати.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати: підшкірно (нижня ділянка шиї) чи внутрішньом’язово (грудні м’язи, стегно) у дозі 
0,5 мл одній птиці.
Вакцинувати птицю до початку періоду несучості (у віці від 14 до 18 тижнів).
Для тривалого захисту інактивовану вакцину слід застосовувати у якості бустерних вакцинацій. 
Первинні вакцинації проводять живими вакцинами проти ньюкаслської хвороби та інфекційного 
бронхіту.
Період виведення (каренції)
0 днів.
Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП
Випадкове введення цієї вакцини особі, яка проводить вакцинацію може призвести до серйозних 
місцевих реакцій, що потребує негайного медичного огляду. Необхідно проінформувати лікаря, що 
вакцина є масляною емульсією.
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Державний комітет ветеринарної медицини України Продовження додатку 2 
до реєстраційного посвідченняДержавний науково-контрольний Інститут 

біотехнологи і штамів мікроорганізмів №ВА-00815-02-16 
від 10.10.2016

Ідентифікаційний код 19024865 
Д Е Р Ж А В Н А  РЕЄСТР А ЦІЯ

В ЕТ Е Р И 11 АР Н О ГО И Р Е ї ї  А Р А  Т У

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження 
і утилізації
Невикористаний препарат, або препарат з вичерпаним терміном придатності та порожні флакони 
знешкоджують відповідно до вимог законодавства України.
Термін придатності 
24 місяці.
Умови зберігання і транспортування
Зберігати в сухому, темному місці за температури від 2 до 8 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Берегти від дії прямих сонячних променів. Не заморожувати.
У паковка
Поліпропіленові флакони по 250 мл, 500 мл. Картонні коробки по 10 флаконів.
Н азва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення 
ІЗО С.р.л.а социо уніко, Італія, 25124 Брешіа, віа Сан Зено, 99/А.
Назва та місцезнаходження виробника:
ІЗО С.р.л.а социо уніко, Італія, 27013 Кіньйоло По (ПВ), С.С. 234 км 28,200 .
П равила відпуску 
За рецептом.
Додаткова інформація
Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування 
цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут 
біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з 
посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред’явлення 
рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 
03.06.98 №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 
ЗО, ДНКІБШМ.
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Склад
Кожна доза вакцини (0,5 мл) 
містить:
Інактивований вірус ньюкасльсь- 
кої хвороби: 50 ПД 50 ; інактивова
ний аденовірус синдрому знижен
ня несучості 76 virus: 108 EID50 до 
інактивації; інактивований вірус 
інфекційного бронхіту штам 
Масачусетс М41: 107 5 EID50 до 
інактивації; інактивований вірус 
інфекційного бронхіту штам D274:
107'5 EID50 до інактивації; інакти
вований вірус інфекційного 
бронхіту штам D1466: 10 EID50 
до інактивації; у масляній емуль
сії.

Етикетка
М аркування на первинне пакування 

1000 доз 
500 мл

*

vaxxron 
IB ND EDS

Вакцина інактивована 
емульгована проти 
інфекційного бронхіту, 
ньюкаслської хвороби та 
синдрому зниження 
несучості ’76

ДОЗИ ТА СП ОСО БИ  ВВЕДЕННЯ 
Доза: 0,5 мл.
Вводити підшкірно (нижня ділянка 
шиї) чи внутріш ньом’язово (грудні 
м ’язи).
Для детальніш ої інформації 
додається листівка вкладка.

РП №

* Вакцина міститься у флаконах по 250, 500 мл .

Застереження
Дивіться листівку 
вкладку.
Період виведення

нуль діб.
ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати за температури від 
+ 2 до +8°С.
Не заморожувати. 
Використати за 24 год. після 
відкриття.
Виробник:
ІЗО С.р.л.а социо уніко, 
Італія, 27013 Кіньйоло По 
(ПВ), С.С. 234 км 28,200.

уа> xinova

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ

Серія №
Дата виробництва:
Прид. до:________________
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Етикетка
М аркування на вторинне пакування*

Склад
Кожна доза вакцини (0,5 мл) 
містить:
Інактивований вірус ньюкасльсь- 
кої хвороби: 50 ПД50; інактивова
ний аденовірус синдрому знижен
ня несучості 76 virus: 10 8 EID50 до 
інактивації; інактивований вірус 
інфекційного бронхіту штам 
Масачусетс М41: 1 07 5 EID50 до 
інактивації; інактивований вірус 
інфекційного бронхіту штам D274: 
10 7 5 EID50 до інактивації; інакти
вований вірус інфекційного 
бронхіту штам D1466: 107 5 EID50 
до інактивації; у масляній емуль
сії.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ 
Доза: 0,5 мл.
Вводити підшкірно (нижня ділянка 
шиї) чи внутріш ньом’язово (грудні 
м ’язи).
Для детальної інформації 
додається листівка вкладка.

10 флаконів по 
500 мл

vaxxron 
IB ND EDS

Вакцина інактивоНан» 
емульгована проти 
інфекційного бронхіту, 
ньюкаслської хвороби та 
синдрому зниженНії 
несучості ’76

РП №

Застереження
Дивіться листівку 
вкладку.
Період виведення
нуль діб.
ЗБЕРІГА НН Я
Зберігати за температури від 
+2 до +8°С.
Не заморожувати. 
Використати за 24 год. після 
відкриття.
Виробник:
ІЗО С.р.л.а социо уніко, 
Італія, 27013 Кіньйоло По 
(ПВ), С.С. 234 км 28,200

у а ; :: cinova

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ

Серія №
Дата виробництва:
Прид. до:
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