
Rabisin®-i
Vacina inativada contra a raiva

USO VETERINÁRIO

Composição
Produzida com vírus fixo da raiva, cultivado em 
cultura de células, inativado pela betapropiolactona 
e adicionada de hidróxido de alumínio.

Indicação
Vacina preventiva contra a raiva dos caninos, felinos 
e furões.

Modo de usar e via de administração
Primovacinação: 1 mL por via subcutânea ou 
intramuscular, qualquer que seja a espécie ou porte 
do animal. A primovacinação poderá ser efetuada a 
partir de 4 meses de idade ou a partir de 6 meses de 
idade, se forem animais de mães vacinadas. 
Revacinar anualmente.

Precauções
•Vacinar somente animais em perfeito estado de 
saúde e corretamente vermifugados no mínimo 10 
dias antes da vacinação. 
•Respeitar as condições habituais de assepsia. 
•Utilizar material estéril para a injeção e sem 
resíduos de antissépticos ou desinfetantes.
•Recomenda-se não submeter os animais a esforços 
físicos importantes durante o período de instalação 
da imunidade.
•Tomar as precauções habituais para a manipulação 
de fêmeas em gestação.
•Manter fora do alcance de crianças e animais 
domésticos. 

Efeitos secundários
•Como qualquer produto biológico, a vacinação 
poderá causar excepcionalmente uma reação de 
hipersensibilidade. Neste caso, administrar Sulfato 
de Atropina.
•Algumas vezes, a presença do hidróxido de 
alumínio poderá provocar o aparecimento de um 

pequeno nódulo transitório no ponto da injeção.
Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C. 
Não congelar. 

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 6081 
em 05/08/97.

Venda sob prescrição obrigatória e aplicação sob 
orientação do médico veterinário. 

Apresentações 
•Frasco-ampola de vidro contendo 1 mL, acondicionado 
em caixa com 10 unidades.
•Frasco-ampola de vidro contendo 10 mL, acondicionado 
em caixa com 10 unidades.
•Frasco-ampola de vidro contendo 20mL. 

Representante exclusivo no Brasil, importador e 
distribuidor:
MERIAL Saúde Animal Ltda.
Fazenda São Francisco, s/n - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55

Resp. técnica:
Dra. Patricia Schwarz
CRMV-SP n° 21.530

Proprietário e fabricante:
MERIAL - França

Número da partida e data da fabricação:
vide rótulo do frasco.
Data do vencimento: 24 meses após a data da 
fabricação.

Produto importado.

Para informações adicionais,
consulte o Serviço de Atendimento
Gratuito ao Consumidor:
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GRAPHIC ARTWORK APPROVAL
Code: 603003549
PRODUCT: 
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Dimensions:  
mm = 75 X 183 mm (PKG-ES 5003)
inches=

VERSION COLORS
BLACK CUTRABISIN-I

BULA

 2,9528 x 7,2047 in


