לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד
לשימוש בכלבים בלבד

NOBIVAC® DHP
נוביווק די.איצ'.פי
תרכיב חי מוחלש של נגיפי דיסטמפר )כלבלבת( ,אדנו-וירוס  , 2ופרוו ,מיובש בהקפאה ,להמסה ולהזרקה תת עורית
לכלבים

לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד
לשימוש בכלבים בלבד

NOBIVAC® DHP
נוביווק די.איצ'.פי
תרכיב חי מוחלש של נגיפי דיסטמפר )כלבלבת( ,אדנו-וירוס  , 2ופרוו ,מיובש בהקפאה ,להמסה ולהזרקה תת עורית
לכלבים
תכולה:
 10או  50בקבוקונים המכילים מנה אחת
תיאור:
חומר פעיל :כל מנה של  1מ"ל תרכיב מהול מכילה:
Canine distemper virus, strain Onderstepoort
לא פחות מ 104.0 TCID50* -
לא פחות מ 104.0 TCID50* -
לא פחות מ 107.0 TCID50* -

Canine adenovirus 2, strain Manhattan LPV3
Canine parvovirus, strain 154

*Tissue culture infective dose 50 %

ממיס 1 :מ"ל לבקבוק:

Phosphate buffered saline

התוויות :
השראת הגנה חיסונית פעילה בכלבים על מנת לייצר נוגדנים ולהפחית סימנים קליניים של מחלה הנגרמת על ידי זיהום בנגיף
הכלבלבת ,למנוע סימנים קליניים והפרשה נגיפית הנגרמים על ידי נגיף  ,parvoלהפחית סימנים קליניים של דלקת כבד
מדבקת והפרשה נגיפית הנגרמת על ידי  adenovirus 1ולצמצם את הסימנים הקליניים של זיהום בדרכי נשימה והפרשה
נגיפית הנגרמים על ידי . adenovirus 2
רכישת חסינות :תוך  7ימים.
משך החסינות 3 :שנים.

מינון ודרך מתן:
מנה אחת להזרקה תת עורית לכלבים.
יש להמיס תכולת בקבוק אחד ב 1-מ"ל של ממיס מייד לפני השימוש.

יש לבצע חיסון באמצעות מחט ומזרק סטריליים .יש למנוע מגע של התרכיב עם חומרי חיטוי כימיים .אין לחטא את העור עם
חומרי חיטוי כימיים טרם מתן החיסון.
מתן חיסון ראשוני:
הזרקת מנה אחת של התרכיב מספקת חיסון פעיל בכלבים בני  10שבועות ומעלה.
כאשר נדרש חיסון מוקדם יותר ניתן לתת חיסון ראשון בגיל  6שבועות ,אך לאור נוכחותם של נוגדנים אימהיים שעלולים
להשפיע על רמת החיסון ,יש לחזור ולתת מנה נוספת  2-4שבועות לאחר מכן )בגיל  10שבועות או יותר(.
תוכנית חיסונים חוזרת:
כל כלב שקיבל חיסון ראשוני בגיל  6שבועות צריך לקבל מנה נוספת  2-4שבועות לאחר מתן החיסון הראשוני.
יש לתת מנת דחף כל  3שנים.
שימוש במהלך הריון ,הנקה או ייחום:
ניתן להשתמש בכלבות בהריון אשר חוסנו בעבר ב CAV2 (strain Manhattan LPV3) ,CDV (strain Onderstepoort)-ו-
) -CPV (strain 154אנטיגנים הכלולים בתרכיבים מסדרת . Nobivac
התוויות נגד :אין
תופעות לוואי:
לאחר חיסון בתרכיב או לאחר מתן חיסון ביחד עם תרכיב לפטוספירוזיס של  :Nobivacבאתר הזריקה עלולה להתפתח נפיחות
בקוטר של עד  5מ"מ .לעיתים נפיחות זו עלולה להיות נוקשה וכואבת לתקופה של עד  3ימים ממועד ההזרקה.
לאחר חיסון בתרכיב ביחד עם תרכיב נגד מחלת הכלבת של  :Nobivacבאתר ההזרקה עלולה להתפתח נפיחות בקוטר של 1-4
ס"מ .הנפיחות עלולה להופיע למשך  3שבועות לאחר החיסון .הנפיחות עלולה לכאוב במשך  3ימים לאחר מתן החיסון.
במקרים נדירים ייתכנו עלייה בטמפרטורת הגוף ותגובת רגישות יתר חריפה )אנפילקסיס( עם סימנים שעשויים לכלול עייפות,
בצקת פנים ,גרד ,קוצר נשימה ,הקאות ,שלשול או קריסה .תופעות אלה עלולות להתרחש זמן קצר לאחר חיסון.
אם נצפו תופעות לוואי חמורות או אחרות מאלו שצוינו על גבי העלון ,יש ליידע את הווטרינר המטפל.
תגובות בין תרופתיות:
אין מידע לגבי היעילות והבטיחות של התרכיב בשימוש עם תכשירים וטרינרים אחרים למעט תרכיבים מסדרת  Nobivacנגד
לפטוספירוסיס ) (strain 820K,Ca-12-000ו/או מחלת הכלבת ) (Pasteur RIVו/או ברונכיטיס נגיפית ) B.bronchiseptica
 (strain B-C2ונגיף פרה-אינפלואנזה ).(strain Cornell
החלטה על מתן תרכיב  Nobivac DHPלפני או אחרי מתן תכשירים וטרינרים אחרים תינתן בכל מקרה לגופו.
אין לערבב עם כל תכשיר וטרינרי אחר למעט הממיס או תרכיבי נוביווק נגד לפטוספירוסיס ) (strain 820K,Ca-12-000ו/או
מחלת הכלבת ).(Pasteur RIV
מינון יתר:
מינון יתר בשוגג אינו עשוי לגרום תגובות שונות מאלה שמפורטות בסעיף תופעות לוואי.
אזהרות לבעלי חיים:
 .1יש לחסן כלבים בריאים בלבד.
 .2יש להימנע מחשיפת כלבים מחוסנים לזיהומים בשבוע הראשון שלאחר מתן החיסון.
 .3זן נגיף הפרוווירוס ) (parvovirusשבתרכיב עלול להיות מופרש ברמה נמוכה ביותר במהלך עד  8ימים לאחר מתן
התרכיב )תופעת  .(Sheddingעם זאת אין עדויות לכך שתופעה זו יכולה לגרום להופעת סימנים קליניים בחיות שטרם
חוסנו ונדבקו.
אזהרות לאדם:
 .4לשימוש ווטרינרי בלבד.
 .5הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
 .6המנע מהזרקה עצמית.
 .7במקרה של הזרקה עצמית יש לשטוף את המקום מיד במים .במקרה של התפתחות תופעות לוואי ,יש לגשת לטיפול
רפואי ולהציג את העלון ו/או התווית.
הוראות אחסנה :
יש להגן מפני אור ולאחסן בטמפרטורה של  .2°C-8°Cאין להקפיא.
אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על הבקבוק.
חיי מדף לאחר המסה:
יש להשתמש בתרכיב תוך  30דקות לאחר ההמסה.

האריזה:
בקבוק זכוכית סוג  Iחד מנתי סגור עם פקק גומי ואטום באמצעות מכסה אלומיניום.
מגשית פלסטיק או אריזת קרטון הכוללת  10או  50בקבוקים חד מנתיים.
הממיס יכול להגיע ארוז ביחד עם התרכיב או באריזה נפרדת.
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.
יצרן  :אינטרווט אינטרנשיונל בי .וי ,.וים דה קורברסטרט  ,35בוקסמר , 5831הולנד
יבואן ומשווק :ווטמרקט בע"מ ,דרך החורש  ,23פארק תעשיות חמ"ן ,ת.ד  ,960שוהם ישראל .6085001 ,טל'03-9393000 :
עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים
בתאריך 02.2018 :
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים
הינו 6-099-07-12 :

