®

לשימוש וטרינרי בלבד
שמרו הרחק מהישג ידמ של ילדימ
לשימוש בבעלי חיימ בלבד

נוביווק NOBIVAC CANINE 1-DA2PPvL
קוונטומ QUANTUM DOG

תיאור:

®

תרכיב מיובש בהקפאה ,ולאחר המ תו בעזרת הממ המצורפ – תרחיפ להזרקה.
 25בקבוקונימ של  1מנה
תרכיב עבור כלבימ

כל בקבוקונ מכיל מנה אחת של תרכיב להרחפה ,כל מנת תרכיב מכילה את הנגיפימ החיימ המיובשימ בהקפאהDistemper-Adenovirus Type 2-Parainﬂuenza-Parvovirus :
וג  ,2פארא-אינפלואנזה ופרוו-וירו ( בשילוב עמ בקטרינ בלתי פעיל של Leptospira Canicola-Icterohaemorrhagiae
)די טמפר ,אדנו-וירו
)לפטו פירה קניקולה ו-איכטרהמורג'יאה( .כל בקבוקונ ממ )  (nobivac diluentמכיל מימ להזרקה מ וג .phosphate buﬀered water

הרכב:
מנה אחת של תרכיב מכילה:
ֻ• חומרימ פעילימ:

≥103.7 TCID50
≥104.8 TCID50
≥105.1 TCID50
≥104.3 TCID50
≥ 80 hamster PD80
≥ 80 hamster PD80

Canine Distemper virus (CDV) Distemperoid strain
Canine Adenovirus type 2 (CAV-2) Ditchﬁeld strain
Canine Parvovirus (CPV) SAH-CPV-2b strain
Canine Parainﬂuenza virus (CPI) CPI-PR strain
Leptospira canicola (LC) LC-NY strain
Leptospira icterhaemorrhagiae (LI) LI-11403 J strain

התוויות:
יוע במניעת תחלואה הנגרמת ע"י :נגיפ הכלבלבת ,נגיפ הפרוו ,נגיפ הפארא-אינפלואנזה ,נגיפי האדנו-וירו
חיידק הלפטו פירה מזני קניקולה ואיכטיוהמורג'יאה.

וג ) 1דלקת כבד( ו וג ) 2מחלה נשימתית(,

Canine Distemper virus, Adenovirus type 1, Adenovirus type 2, Canine Parvovirus, Parainﬂuenza virus, leptospirosis - L. canicola, L. icterhaemorrhagiae

התוויות נגד :אינ לח נ כלבות הרות.
אזהרות מיוחדות לשימוש:
השימוש במוצרימ ביולוגימ עלול לגרומ לשוק אנפילקטי או תגובת רגישות יתר של מערכת החי ונ ,טיפול נוגד :אנטיהי טמינ ,קורטיקו טרואידימ ,ואדרנלינ
המ המומלצימ לשימוש ,תלוי בטיבה וחומרתה של תגובת היתר .הגיל של גורי הכלבימ שבו הנוגדנימ האימהיימ כנגד פרוו-וירו אינמ מפריעימ יותר
להשראת חי וניות פעילה ,משתנה ותלוי ברמת הנוגדנימ )טייטר( שמצויה בדמ האמ ,וכנ בכמות הנוגדנימ ש פגו הגורימ בקולו טרומ .התרכיב מכיל
ג'נטמיצינ וטימרו ל כחומרי שימור.
הוראות מיוחדות לשימוש בבע"ח:
השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הרופא הוטרינר המטפל ,מתוכ היכרותו עמ ההי טוריה ומצבו הבריאותי של בעל החיימ.
יש לח נ כלבימ בריאימ בלבד ,שאינמ נגועימ בטפילימ .יש להשתמש במחט ומזרק טריליימ חדשימ ,ללא כימיקלימ.
תופעות לוואי:
בעת ההזרקה עלול להיגרמ כאב ,אשר אמור לחלופ ממ פר שניות עד חמש דקות לאחר ההזרקה .לאחר ביצוע החי ונ ,נפיחות קלה וחולפת )לעיתימ
כואבת( עלולה להופיע באזור ההזרקה .במקרימ נדירימ עלולה להתרחש תגובת רגישות יתר )אנפילק י ( ,חומ ,עייפות ,התנפחות הפנימ ,הקאות או
שלשולימ עלולימ להופיע זמנ קצר לאחר הזרקת התרכיב .מידע המצביע על התפתחות עכירות קרנית אינו קשור לתרכיב זה.
שימוש במהלכ הריונ והנקה :אינ לח נ כלבות הרות.
מינונ ,הוראות שימוש ודרכ המתנ:
העבר את תכולת הממ ה טרילי אשר בבקבוקונ המצורפ אל תוכ הבקבוקונ המכיל את התרכיב בצורה א -פטית ,ערבב בעדינות עד המ ה .השתמש
מיד בתרכיב המורחפ .הזרק מנה אחת ) 1מ"ל( ,תת עורית או תוכ שרירית .ניתנ לתת את המנה הראשונה של התרכיב בגיל  6שבועות או מאוחר יותר ,יש
לתת לפחות שתי מנות של התרכיב לשמ התח נות ראשונית ולכנ יש לחזור על מתנ התרכיב לאחר  4-2שבועות ,עד גיל  12שבועות .מומלצ לחזור על
החי ונ פעמ בשנה ע"י מתנ מנה אחת של התרכיב.
תגובות בינ-תרופתיות :לא ידוע
מנת יתר :ללא ימנימ מיוחדימ.
אזהרות פרמצבטיות :אינ לערבב עמ תרכיבימ אחרימ.
חומר משמרGentamicin and Thimerosal :
חיי מדפ :תרכיב מיובש בהקפאה  18 -חודשימ .תרכיב שעבר המ ה ע"י ממ  -יש להשתמש מיד.
הוראות אח נה :יש לאח נ את התרכיב בקירור בטמפ' של  ,2-8ºCלהמנע מחשיפה לאור ,אינ להקפיא.
אריזה :תרכיב  -בקבוקוני זכוכית וג  Iבתכולה של מנה יחידה גורימ בעזרת פקק גומי  ,halogenobutylואטומימ במכ ה אלומיניומ מוצפנ.
ממ מימי  -בקבוקוני זכוכית או פל טיק המכילימ  1מ"ל ,גורימ בעזרת פקק גומי –  ,halogenobutylואטומימ במכ ה אלומיניומ מוצפנ.
צעדימ מיוחדימ להשלכת אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פ ולת חומרימ שמקורמ בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי.
מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומר פ ולת שמקורו ממוצר רפואי וטרינרי יש להשליכ בהתאמ לדרישות הרגולטוריות.
אזהרות לאדמ:
 .1לשימוש וטרינרי בלבד.
 .2הרחק מהישג ידמ של ילדימ.
 .3המנע מהזרקה עצמית ,בליעה ,שאיפה ומגע של התרכיב עמ העור או העיניימ.
 .4אינ לאכול ,לשתות או לעשנ בזמנ השימוש בתרכיב.
 .5יש לשטופ ידיימ לאחר שימוש בתרכיב.
 .6במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדמ לתרכיב ,יש להיוועצ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.
יצרנ :אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ ,רח' וימ דה קורבר  ,35בוק מר  ,5831 ANהולנד.
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

יבואנ :ווטמרקט שיווק בע"מ ,דרכ החורש  ,23פארק תעשיות חמ"נ ,ת.ד  ,960שוהמ .6085001

