לשימוש וטרינרי בחיות בלבד
תרכיב לשימוש בחתולימ בלבד

NOBIVAC® TRICAT TRIO

נוביווק® TRICAT TRIO
תרכיב לחתולימ
תיאור:
תרכיב חי מיובש בהקפאה בצורת תרחיפ להזרקה לאחר המתו בעזרת הממ המצורפ.
הרכב:
מנה של  1מ"ל של תרכיב מומ מכילה חומר פעיל:
נגיפ חי מוחלש של feline calicivirus, strain F9 ≥ 4.6 log10 PFU1
נגיפ חי מוחלש של feline herpes virus type 1, strain G2620A ≥ 5.2 log10 PFU1
נגיפ חי מוחלש של feline panleucopenia virus, strain MW-1 ≥ 4.3 log10 CCID502

1PFU: Plaque-Forming Units 2CCID50: Cell Culture Infective Dose 50%

התוויות:
לעורר חיוניות פעילה בחתולימ על מנת:
• להפחית סימנים קליניים בעקבות הדבקה בקליציוירוס ) (FCVונגיפ הרפ .(FHV) type 1
• למנוע סימנים קליניים של נגיף פאנלויקופניה ) ,(FPLVלויקופניה ,והפרשת הנגיפ לביבה.
תחילת החינות:
 4שבועות לאחר ביצוע החיונ עבור  FCVו – .FHV
 3שבועות עבור .FPLV
משכ חינות:
עבור  FCVו –  - FHVשנה.
עבור  3 - FPLVשנימ.
אופנ השימוש והמינונ:
יש להשתמש ב 1-מ"ל מהממ המצורפ על מנת להמי את התרכיב המיובש בהקפאה בבקבוקונ ליצירת מנת חיונ אחת .יש לתת לתרחיפ המומ להגיע לטמפ' החדר ),(15-25ºC
ולהזריק  1מ"ל מהתרכיב עבור כל חתול ,במתנ תת עורי .יש להשתמש במזרק ומחט טריליימ ,נקיימ מחומרי חיטוי .יש להשתמש בתרחיפ המומ תוכ  30דקות מרגע הכנתו.
תוכנית חיונימ:
חיונ ביי :מתנ של שתי מנות בהזרקה תת-עורית בהפרש של  3-4שבועות בינ המנות .את המנה הראשונה יש לתת החל מגיל  8-9שבועות לחיי הגור .את המנה השניה יש לתת
החל מגיל  12שבועות.
חיונ חוזר :יש לתת מנה בודדת ) 1מ"ל( לפי ההמלצה הבאה :עבור חיוניות כנגד קליציוירו ) (FCVוהנגיפ הרפ ) ,type 1 (FHVיש לחזור על החיונ פעמ בשנה )בהנחה שהתרכיב
מכיל את הזנימ  ,strain F9, strain G2620Aכמו תרכיב זה( .עבור נגיפ פאנלויקופניה ) ,(FPLVיש לחזור פעמ בשלוש שנימ )בהנחה שהתרכיב מכיל את הזנ  ,strain MW-1כמו תרכיב זה(.
זמנ המתנה :לא רלוונטי.
התוויות נגד ואזהרות:
• יש לחסן חתולים בריאים בלבד.
• נוגדנימ אימהיימ העשויימ להמצא עד גיל  9-12שבועות ,עלולימ להשפיע לרעה על יעילות החיונ ,ובגורימ אלו יתכנ כי ביצוע החיונ לא ימנע לחלוטינ הופעת ימנימ קליניימ
לויקופניה והפרשת הנגיפ לאחר הדבקה ב .FPLV-לכנ במקרימ בהמ צפויימ להמצא נוגדנימ אימהיימ גבוהימ ,יש לשנות את תוכנית החיונימ בהתאמ.
• אינ לערבב עמ מוצרימ וטרינרימ רפואיימ אחרימ.
• אינ מידע זמינ על בטיחות ויעילות של שימוש בתרכיב זה במקביל לשימוש במוצר וטרינרי רפואי אחר .על כנ ,ההחלטה על שימוש בתרכיב זה לפני או אחרי שימוש במוצר וטרינרי
רפואי אחר ,צריכה להתקבל לגופו של עניינ עבור כל מקרה.
שימוש במהלכ הריונ והנקה:
אינ להשתמש במהלכ הריונ והנקה ,מכיוונ שהתרכיב לא נבדק על חתולות הרות או מניקות .נגיפ חי של פאנלויקופניה עלול לגרומ לבעיות במערכת הרבייה של החתולה ולמומימ בעוברימ.
אזהרות לאדמ:
• לשימוש וטרינרי בלבד.
• הרחק מהישג ידמ של ילדימ.
• המנע מהזרקה עצמית .במקרה של הזרקה בשוגג ,יש לפנות לקבלת עזרה רפואית עמ אריזת המוצר ולהציג עלונ או תווית התרכיב לרופא המטפל.
תופעות לוואי:
נפיחות קלה וכואבת עלולה להופיע למשכ  1-2ימימ באיזור ההזרקה בעור .תתכנ עליה קלה בחומ הגופ )עד  ,(40ºCלמשכ  1-2ימימ .לעיתימ ,עד יומיימ לאחר החיונ ,ניתנ לצפות
לשיעולימ ,התעטשויות ,הפרשות מהאפ ,מעט אפטיות ,או ירידה בתיאבונ .במיקרימ נדירימ החיונ עלול לגרומ לרגישות יתר )גרד ,קשיי נשימה ,הקאות שלשול ואפ התמוטטות(.
מנת יתר:
במינונ פי עשר ,נפיחות קלה וכואבת עלולה להופיע באיזור ההזרקה למשכ  4-10ימימ .עליה בטמפרטורת הגופ )עד  (40.8ºCנצפתה למשכ  1-2ימימ .במקרימ מוימימ יתכנו אי נוחות
כללית ,שיעולימ ,התעטשויות ,עייפות חולפת וירידה בתאבונ למשכ מפר ימימ לאחר המתנ.
חומרימ בלתי פעילימ:
תרכיב:
ממ:

Disodium phosphate dehydrate, Hydrolised gelatine, Pancreatic digest of casein and Sorbitol.
Disodium phosphate dehydrate, Potassium dihydrogen phosphate and Water for injection.

חיי מדפ:
תרכיב:
בקבוקונימ מקוריימ גורימ ושמורימ בטמפ'  33 :2-8ºCחודשימ.
ממ 5 :שנימ.
לאחר הכנה :יש להשתמש תוכ חצי שעה.
תנאי אחונ:
יש לאחנ את התרכיב בטמפ' של  .2-8ºCיש להימנע מחשיפה לאור.
יש לאחנ את המדלל )טרמ הפתיחה וההכנה( בטמפ' נמוכה מ .25ºC-אינ להקפיא .יש לשמור הרחק מהישג ידמ של ילדימ.
אריזה:
תרכיב :בקבוקוני זכוכית וג  Iבתכולה של מנה יחידה ,גורימ בעזרת פקק גומי  ,halogenobutylואטומימ במכה אלומיניומ מוצפנ ,בליווי בקבוקונימ של מדלל טרילי ,גורימ בעזרת
פקק גומי  ,halogenobutylואטומימ במכה אלומיניומ מוצפנ.
גודל אריזה :אריזת קרטונ המכילה  25 ,10 ,5או  50בקבוקוני תרכיב וממ .לא כל גדלי האריזות משווקימ.
צעדימ מיוחדימ להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פולת חומרימ שמקורמ בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי.
מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומר פולת שמקורו ממוצר רפואי וטרינרי ,יש להשליכ בהתאמ לדרישות הרגולטוריות המקומיות.
יצרנ:
אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ ,רח' וימ דה קורבר  ,35בוקמר  ,AN 5831הולנד.
יבואנ:
ווטמרקט שיווק בע"מ ,דרכ החורש  ,23פארק תעשיות חמ"נ ,ת.ד ,960 .שוהמ .6085001

