לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד
לשימוש בכלבים בלבד
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NOBIVAC® DHPPi
תרכיב חי של נגיפי דיסטמפר )כלבלבת( ,אדנו-וירוס  ,פרוו ופרה-אינפלואנזה מיובשים בהקפאה,
להמסה ולהזרקה לכלבים
תכולה:
 10או  50בקבוקונים המכילים מנה אחת.
תיאור
כל בקבוקון מכיל מנה אחת של  1מ"ל תרכיב בצורת גוש המיובש בהקפאה להמסה ומכיל נגיפים חיים:
*Live canine distemper virus (CDV), strain Onderstepoort ≥ 104.0 TCID50
*Live canine adenovirus 2 (CAV2), strain Manhattan LPV3 ≥ 104.0 TCID50
Live canine parvovirus (CPV), strain 154
*≥ 107.0 TCID50
Live canine parainfluenza virus (CPi), strain Cornell
*≥ 105.5 TCID50
* TCID50 = median Tissue Culture Infective Dose
התרכיב מכיל מייצב ושאריות אנטיביוטיקה.
התוויות
להשראת הגנה חיסונית פעילה בכלבים נגד כלבלבת )  ,(CDVדלקת כבד זיהומית אשר נגרמת על ידי אדנו-
וירוס מסוג  ,1מחלת פרוו ) (CPVומחלת נשימה אשר נגרמת על ידי פרה-אינפלואנזה ) (CPiואדנו ווירוס מסוג
. (CAV2) 2
תכניות חיסון
מנה אחת של תרכיב  Nobivac DHPPiמספיקה להקנות חסינות בכלבים בני  12שבועות ואילך .כאשר נדרשת
הגנה מוקדמת יותר ,מנה ראשונה של מרכיבים אלו מומלצת החל מ –  8-10שבועות אך מכיוון שנוגדנים
אימהיים עלולים להפריע לתגובה החיסונית ,יש לתת מנה סופית  2-4שבועות לאחר מכן ,למשל בגיל  12שבועות
או יותר.
ההמלצות הבאות נכללות כיוון שסביר שחיסון עם  Nobivac DHPPiיהיה חלק מתכנית חיסון רחבה יותר :
א .תכנית לגורים אשר עלולים להיות חשופים לדיסטמפר ו/או פרוו לפני גיל  8-10שבועות; וסטטוס
הנוגדנים האימהיים ) (MDAאינו ידוע:
גיל  4-6שבועות . Nobivac Puppy DP -
גיל  8-10שבועות  Nobivac DHPPi -עם .Nobivac Lepto
גיל  12שבועות  Nobivac DHPPi -עם  Nobivac Leptoאו .Nobivac Rabies
ב .תכנית לגורים אשר החלו את תכנית החיסון בגיל  8-10שבועות:
גיל  8-10שבועות –  Nobivac DHPPiעם .Nobivac Lepto
גיל  12שבועות  Nobivac DHPPi -עם  Nobivac Leptoאו .Nobivac Rabies
ג .תכנית לגורים אשר לא החלו את החיסון לפני גיל  12שבועות:
גיל  12שבועות  Nobivac DHPPi -עם  Nobivac Leptoאו .Nobivac Rabies
גיל  14-16שבועות – .Nobivac Lepto

חיסון דחף
מומלץ לחזור על החיסון לכלבים נגד:
 .1כלבלבת ,דלקת כבד זיהומית ,נגיף פרוו ומחלת נשימה אשר נגרמה על ידי ואדנו וירוס מסוג  - 2כל  3שנים.
 .2מחלת נשימה אשר נגרמת על ידי נגיף פרה אינפלואנזה – כל שנה.
מינון ודרך מתן
יש להזריק באופן תת עורי את התכולה של בקבוקון אחד המכיל תרכיב מומס.
יש למהול מייד לפני השימוש על ידי הוספת תכולת בקבוקון אחד ) 1.0מ"ל( של ) Nobivac Leptoתרכיב נגד
לפטוספירוסיס( או בקבוקון אחד ) 1.0מ"ל(  ,Nobivac Rabiesאו בקבוקון אחד ) 1.0מ"ל( של ממס נוביווק.
לאחר המיהול ,יש להשתמש בתרכיב תוך  30דקות.
אזהרות לבעלי חיים:
• יש לחסן כלבים בריאים בלבד לאחר ביצוע בדיקה רפואית נאותה.
• יש להימנע ממגע עם מקורות זיהום פוטנציאליים בנגיפי דיסטמפר ,אדנו -וירוס ו/או נגיף פרוו עד  7ימים
לאחר החיסון.
• יש להשתמש בציוד סטרילי להזרקה ,אך יש להימנע מזיהום התרכיב על ידי שאריות חומרי חיטוי או
אלכוהול.
אזהרות לאדם:
• לשימוש וטרינרי בלבד.
• הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
• המנע מהזרקה עצמית ,בליעה ,שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
• אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
• יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
• במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב ,יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.
תופעות לוואי:
מדי פעם עלולה להופיע תגובת רגישות יתר קלה מסוג אנאפילקטי לאחר החיסון ,כפי שאפשרי בעקבות חשיפה
לחלבונים זרים .ברוב המקרים התופעה חולפת מעצמה.
שימוש במהלך הריון או הנקה:
מותר לשימוש בכלבות הרות.
תגובות בין תרופתיות:
• כאשר החיסון הוא חלק מתוכנית חיסונים רחבה יותר Nobivac Lepto ,ו  Nobivac Rabies -יכולים לשמש
להמסת  Nobivac DHPPiהמיובש בהקפאה.
• אין מידע זמין לגבי בטיחות ויעילות תרכיב זה כאשר נעשה שימוש במקביל עם תכשירים רפואיים וטרינרים
אחרים למעט התכשירים שהוזכרו .ההחלטה האם להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי שימוש בתכשירים
רפואיים וטרינרים אחרים צריכה להתקבל לפי כל מקרה לגופו.
• אין לערבב עם כל מוצר תרופתי וטרינרי אחר מלבד ממס נוביווק או תרכיבי נוביווק שהוזכרו לעיל.
מינון יתר:
אין סימנים מיוחדים במנת יתר של פי .10
הוראות אחסון:
יש לאחסן את התרכיב בקירור ).(2-8°C
יש להגן מפני אור.
יש להיזהר ולמנוע חשיפה ממושכת או חוזרת לסביבת טמפרטורות גבוהות ,לאחר ההוצאה מהמקרר לפני
השימוש.

בזמן חשיפה לתנאי הקיץ החמים ,יכולה להיות הפחתה משמעותית ביעילות התרכיב תוך מספר שעות.
ניתן לאחסן ממס נוביווק בטמפרטורת החדר.
אין להשתמש לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על-גבי האריזה.
האריזה
קופסא או מגשית המכילה בקבוקונים של  Nobivac DHPPiובקבוקונים של ממס נוביווק ,או קופסא או מגשית
המכילה רק בקבוקונים של  .Nobivac DHPPiהבקבוקון מזכוכית מסוג  Iעם פקק גומי מסוג halogenobutyl
ואטום במכסה אלומיניום צבעוני.
הכמות באריזה
קופסאות של  25 ,10 ,5או  50בקבוקונים המכילים מנה בודדת.
צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה
בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי :מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר
וטרינרי רפואי ,יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות
מידע נוסף
ידוע מניסיון שסטטוס הנוגדנים האימהיים של הגורים בשגר משתנה מאוד ,לכן אין להסתמך על בדיקה סרולוגית
שנערכה לכלבה בלבד.
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