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

נוביווק ® NOBIVAC® DHPPi

תרכיב עבור כלבימ.
תרכיב מיובש בהקפאה ,ולאחר המתו – תרחיפ להזרקה.
הרכב :מנה של  1מ"ל של תרכיב מוכנ מכילה את הנגיפימ החיימ:
ֻ• חומרימ פעילימ:
≥ 104.0 TCID50
≥ 104.0 TCID50
≥ 107.0 TCID50
≥ 105.5 TCID50

Canine Distemper virus
Canine Adenovirus type 2
Canine Parvovirus
Canine Parainﬂuenza virus

כל ארבעת הנגיפימ גודלו בתרביות תאימ ,התרכיב עשוי להכיל שאריות של אנטיביוטיקה.
אופנ השימוש ,מינונימ והתווית:
התוויה:
לעורר חיוניות פעילה בכלבימ על מנת:
ֻ• למנוע תמותה וימנימ קליניימ הנגרמימ בעקבות הדבקה בנגיפ הכלבלבת ).(Canine Distemper virus
ֻ• להפחית ימנימ קליניימ של דלקת כבד נגיפית ,והפרשת הנגיפ לביבה בעקבות הדבקה בנגיפ האדנו-וירו וג .(Canine Adenovirus type 1) 1
• למנוע תמותה ,ימנימ קליניימ ,והפרשת הנגיפ לביבה ,בעקבות הדבקה בנגיפ הפרוו ).(Canine Parvovirus
• להפחית ימנימ קליניימ והפרשת הנגיפ לביבה בעקבות הדבקה בנגיפ הפרה-אינפלואנזה ).(Canine Parainﬂuenza virus
• להפחית ימנימ קליניימ של מחלת נשימה והפרשת הנגיפ לביבה בעקבות הדבקה בנגיפ האדנו-וירו וג .(Canine Adenovirus type 2) 2
במבחנימ קליניימ הודגמ כי שבעה ימימ לאחר מתנ התרכיב קיימת הגנה חיונית כנגד המרכיבימ של נגיפי הדיטמפר ,אדנו-וירו ו-פרוו-וירו .ואילו  4שבועות לאחר מתנ התרכיב
כנגד מרכיבי נגיפ הפרה-אינפלואנזה .משכ ההגנה החיונית נקבע כלפחות שלוש שנימ לאחר מתנ התרכיב כנגד נגיפי הדיטמפר ,אדנו-וירו ו-פרוו-וירו .משכ ההגנה החיונית
עבור נגיפ הפרה-אינפלואנזה לא נבדק ,אכ מההערכות בשטח משוער כי הגנה נאותה מושגת בכלבימ ,לאחר מתנ חוזר של התרכיב שנה לאחר קבלת תוכנית החיונימ הראשונית.
לכנ מומלצ על מתנ תרכיב כנגד נגיפ הפרה-אינפלואנזה פעמ בשנה.
הוראות לשימוש :יש להזריק תת עורית את תכולתו של הבקבוקונ בנפח  1מ"ל .הרחפ את התרכיב מיד לפני השימוש ,על ידי הופת התכולה של בקבוקונ  1מ"ל של NOBIVAC
 LEPTOאו  NOBIVAC RABIESאו ממ נוביווק .המנע מזיהומ התרכיב בשאריות חומרימ כימיימ או מחטאימ .אל תשתמש בחומרי חיטוי או אלכוהול לחיטוי העור לפני הזרקת התרכיב.
תוכנית מתנ חי ונימ מומלצת :
תכנית ראשונית:
זריקה יחידה אמורה לעורר חיוניות פעילה כנגד נגיפ הכלבלבת ,דלקת כבד נגיפית ופרוו-וירו ,בכלבימ בני  10שבועות ויותר .במקרימ בהמ נדרשת הגנה מוקדמת מככ ,ניתנ לתת את
התרכיב לגורימ בני  6שבועות ,אכ מכיוונ שנוגדנימ אימהיימ פיביימ עלולימ להפריע לתגובה לתרכיב ,יש לחזור על החיונ בגיל  10שבועות או לאחר מכנ .לקבלת תגובה אופטימלית
כנגד נגיפ הפרה-אינפלואנזה ,על הכלבימ לקבל שתי מנות של התרכיב בהפרש של  2-4שבועות ,כאשר המנה השנייה ניתנת בגיל  10שבועות או לאחר מכנ .במידה והמנה הראשונה
של  NOBIVAC® DHPPiניתנה בגיל  10שבועות או לאחר מכנ ,מומלצ לתת מנה של התרכיב  ,NOBIVAC PIבגיל  12שבועות או לאחר מכנ ,בכדי לב ההגנה כנגד נגיפ הפרה-אינפלואנזה.
חי ונ דחפ:
מומלצ כי כלבימ יקבלו זריקת דחפ כנגד נגיפי הדיטמפר ,אדנו-וירו ו-פרוו-וירו כל שלוש שנימ .ופעמ בשנה כנגד נגיפ הפרה-אינפלואנזה .לא ניתנ היה לגרומ לביטוי ימנימ קליניימ
של שעלת המכלאות לאחר הדבקה בנגיפ הפרה-אינפלואנזה בכלבימ בוגרימ ,ולפי ככ לא ניתנ היה להדגימ את משכ החיוניות ,אכ הגנה בפועל נצפתה בכלבימ אשר קיבלו זריקת
דחפ שנה לאחר קבלת התרכיב הראשוני .מתנ חוזר של התרכיב כנגד נגיפ הפרה-אינפלואנזה מומלצ לפני חשיפה לביבה ברמת יכונ גבוהה כגונ :מכלאות ,תערוכות ,או מפגש עמ
כלבימ ללא ידע על היטוריית חיונימ.
מידע נו פ:
הוכח כי רמת נוגדנימ אימהיימ בגורימ מאותו השגר ,משתנה בינ הגורימ ,ולכנ אינ להתמכ על בדיקות רולוגיות לטייטר נוגדנימ אשר נעשות לאמ בלבד .קבלת תגובה חיונית טובה
נשענת על עירור תגובה )אימונוגניות( על ידי האנטיגנימ וממערכת חיונ תקינה .האימונוגוניות של האנטיגנימ בתרכיב עלולה להפגע בשל אחונ לקוי או מתנ לא מתאימ של התרכיב.
כשירות מערכת החיונ של החיה עלולה להיות ביכונ בשל מפר גורמימ כגונ בריאות לקויה ,מצב תזונתי גרוע ,גורמימ תורשתיימ ,טיפול תרופתי במקביל וכנ עקה )טר(.
שימוש במהלכ הריונ והנקה:
ניתנ להשתמש בכלבות הרות אשר חונו בעבר בתרכיבימ של  NOBIVACאשר מכילימ את הרכיבימ:
)CDV (strain Onderstepoort), CAV2 (strain Manhattan LPV3), CPV (strain 154) and CPi (strain Cornell

התוויות נגד ואזהרות:
השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הרופא הוטרינר המטפל ,מתוכ היכרותו עמ ההי טוריה ומצבו הבריאותי של בעל החיימ.
הוראות לפני שימוש:
יש לתת את התרכיב לכלבימ בריאימ בלבד.
התרכיב עלול להיות לא יעיל בכלבימ הנמצאימ בתקופת הדגירה של המחלות הנ”ל .בכלבימ מוימימ יתכנ כשל במערכת החיונ ולא יגיבו למתנ התרכיב .בכלבימ אשר קיבלו אנטי-רומ
מתאימ ,או מטופלימ בתרופות המדכאות את מערכת החיונ ,יש להמתינ לפחות  4שבועות לפני מתנ התרכיב.
תופעות לוואי :נפיחות בקוטר של עד  5מ"מ עלולה להופיע באזור ההזרקה .לעיתימ נפיחות זו עלולה להיות נוקשה וכואבת ,ולהימשכ עד  3ימימ לאחר מתנ התרכיב .לאחר הזרקה
תת עורית יחד עמ  NOBIVAC RABIESו/או  NOBIVAC LEPTOתתכנ הופעת גבשושית חולפת באזור ההזרקה .במקרימ נדירימ בהמ מופיעה תגובת רגישות יתר לתרכיב ,יש לתת
אנטיהיטמינ או קורטיקוטרואידימ או אדרנלינ באופנ הזמינ ביותר ללא דיחוי.
מינונ יתר :במינונ יתר יש לצפות לתופעות כמו אלו שמפורטות תחת עיפ "תופעות לוואי" ובכלבימ מוימימ הנפיחות העורית עלולה להיות כואבת יותר וממושכת מהרגיל.
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.
אזהרות מיוחדות עבור חיית המטרה:
הזנ של נגיפ הפרוו המצוי בתרכיב ,עשוי להיות מופרש לביבה בכמות נמוכה מאוד עד  8ימימ לאחר מתנ התרכיב ,אולמ אינ שומ עדות כי הזנ בתרכיב עלול להפוכ לזנ אלימ ,ולכנ אינ
צורכ להפריד או למנוע מגע בינ כלבימ אשר קיבלו את התרכיב לכלבימ לא מחונימ .מידע על בטיחות ויעילות התרכיב מוכיח כי ניתנ לתת תרכיב זה באותו יומ יחד עמ ממ ,NOBIVAC
 NOBIVAC RABIESאו  NOBIVAC LEPTO 2אשר ניתנ להרחיפ תרכיב זה בעזרתמ .היעילות של המרכיבימ האנטיגנימ של  CPi, CDV, CAV2, CPVבעירור מערכת החיונ עלולה
להפגע בנוכחות נוגנימ אימהיימ ,אכ התרכיב הוכח כיעיל במבחני הוקעה גמ בנוכחות נוגדנימ אימהיימ ,וביר להניח כי יעמוד בהצלחה בשטח.
תגובות בינ תרופתיות :אינ מידע זמינ על בטיחות ויעילות של שימוש בתרכיב זה במקביל לשימוש במוצר וטרינרי רפואי אחר ,למעט המוצרימ אשר הוזכרו קודמ לכנ ב"הוראות לשימוש".
ועל כנ ההחלטה על שימוש בתרכיב זה לפני או אחרי שימוש במוצר וטרינרי רפואי אחר צריכה להתקבל לגופו של עניינ עבור כל מקרה.
אזהרות פרמצבטיות:
אינ לערבב עמ מוצרימ וטרינרימ רפואיימ אחרימ ,למעט ממ  NOBIVAC RABIES ,NOBIVACאו .NOBIVAC LEPTO 2
חיי מדפ :תרכיב שהורחפ עמ הממ או מוצר  NOBIVACלצורכ שימוש  -יש להשתמש תוכ חצי שעה.
הוראות אח נה :יש לאחנ את התרכיב בקירור בטמפ' של  , 2-8ºCלהמנע מחשיפה לאור ,אינ להקפיא .יש להזהר בחשיפת התרכיב לטמפרטורות גבוהות.
האריזה :תרכיב  -בקבוקוני זכוכית וג  Iבתכולה של מנה יחידה גורימ בעזרת פקק גומי  ,halogenobutylואטומימ במכה אלומיניומ מוצפנ .אריזת קרטונ המכילה  10או  50בקבוקוני
תרכיב.
צעדימ מיוחדימ להשלכת אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פ ולת חומרימ שמקורמ בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:
מוצר רפואי וטרינרי או חומר פולת שמקורו במוצר רפואי וטרינרי ,יש להשליכ בהתאמ לדרישות הרגולטוריות המקומיות.
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