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

נוביווק® KC

NOBIVAC® KC

תרכיב המכיל

 Canine parainﬂuenzaוBordetalla bronchiseptica -

)נגיפ הפרה-אינפולאנזה וחיידק הבורדטלה ברונכיפטיקה(
מיובשימ בהקפאה
תכולה  5 :בקבוקוני תרכיב  5 +בקבוקוני ממ מימי
מיועד לכלבימ

הרכב:
מנה של  0.4מ"ל של תרכיב מומ מכילה:
חומרימ פעילימ:
≤  Bordetalla bronchiseptica ,CFU 108.0חי מזנ B-C2
3.0
ו Canine parainﬂuenza ,TCID50 10 ≤ -חי מזנ Cornell
בקבוקונ הממ ) (nobivac diluentמכיל מימ להזרקה מוג .phosphate buﬀered water
התרכיב מכיל חיידק חי בורדטלה ברונכיפטיקה זנ  B-C2ונגיפ חי פרה-אינפולאנזה זנ קורנל.
התרכיב גורמ להתפתחות של הגנה חיונית פעילה כנגד שעלת המכלאות בכלבימ על ידי השריית יצור נוגדנימ כנגד חיידק הבורדטלה ברונכיפטיקה ונגיפ הפרה-אינפולאנזה.
אופנ השימוש ,מינונ והתוויה:
התוויה :עירור הגנה חיונית פעילה בכלבימ כנגד חיידק הבורדטלה ברונכיפטיקה ונגיפ הפרה-אינפולאנזה לשמ מניעה של שעלת המכלאות.
תחילת ההתפתחות של ההגנה החיונית :החל מ 72 -שעות לאחר מתנ התרכיב עבור  ,Bordetalla Bronchisepticaוהחל מ 3-שבועות עבור .Canine Parainﬂuenza
משכ ההגנה החיונית :שנה.
התוויות נגד ואזהרות:
• יש לחנ כלבימ בריאימ בלבד.
• יש לבצע בדיקה קלינית מתאימה טרמ מתנ התרכיב.
תופעות לוואי:
הפרשה קלה מהעינ או הנחיר עלולה להופיע יומ לאחר מתנ התרכיב ,לעיתימ בליווי חירחורימ ,התעטשויות ו/או שיעולימ ,במיוחד בגורימ צעירימ ורגישימ .ימנימ אלו
לרוב חולפימ ,אכ במקרימ מוימימ המ יכולימ להמשכ עד  4שבועות .בכלבימ המבטאימ ימנימ קליניימ חריפימ מאלו ,יש לטפל באנטיביוטיקה מתאימה.
אזהרות מיוחדות לשימוש:
אפשר לממ המימי המצורפ להגיע לטמפ' החדר ) .(15-25°Cנער היטב את הבקבוקונ של התרכיב לאחר הופת הממ .יש להשתמש בתרכיב תוכ שעה מהכנתו.
שימוש במהלכ הריונ והנקה:
התרכיב נמצא בטוח לשימוש בכלבות בהריונ.
תגובות בינ תרופתיות:
אינ לתת את התרכיב ביחד עמ טיפול תוכ נחירי אחר או במקביל לטיפול אנטיביוטי.
אופנ המתנ:
הרחפ בצורה א-פטית את התרכיב המיובש בהקפאה בעזרת הממ המצורפ .לאחר שאיבת תכולת בקבוקונ התרכיב ,יש להיר את המחט מהמזרק ,לחבר לקצה
המזרק את המוליכ המצורפ ולטפטפ  0.4מ"ל לנחיר אחד של הכלב.
תוכנית מתנ חיונימ מומלצת :על הכלבימ להיות לפחות בני שבועיימ
מומלצ כי כלבימ שלא קיבלו את התרכיב ,יקבלו מנה אחת של התרכיב  3שבועות לפני תקופת החשיפה ליכונ ,לדוגמא :מכלאה/פניונ זמני ,על מנת לקבל הגנה מגורמי
התחלואה אשר בתרכיב .על מנת לקבל הגנה מ Bordetalla Bronchiseptica -על הכלבימ לקבל מנה אחת של התרכיב  72שעות לפני החשיפה ליכונ .יש לחזור על
מתנ התרכיב פעמ בשנה.
מינונ יתר:
במיוחד בגורימ צעירימ מאוד ,ימנימ של מחלות דרכי הנשימה העליונות עלולימ להופיע לאחר מתנ מינונ יתר ,הכוללימ הפרשות אפ ועיניימ ,דלקת גרונ ,עיטושימ ושיעולימ.
הימנימ עלולימ להופיע יומ לאחר מתנ התרכיב ולהימשכ עד  4שבועות.
אזהרות פרמצבטיות:
אינ לערבב עמ מוצרימ אחרימ.
חיי מדפ:
בטמפ' של  2-8°Cבצורתו המקורית  27 -חודשימ .בתרכיב שעורבב עמ הממ ,יש להשתמש בתוכ שעה.
הוראות אחנה:
יש לאחנ את התרכיב והממ המצורפ בטמפ' של .2-8°C
האריזה:
בקבוקוני זכוכית וג  Iבתכולה של  3מ"ל )מנה יחידה( או  10מ"ל ) 5ו 10-מנות( ,גורימ בעזרת פקק גומי  halogenobutylואטומימ במכה אלומיניומ מוצפנ ,בליווי
בבקבוקונימ של מדלל טרילי ,ומוליכי פלטיק לשמ החדרת התרכיב לנחיר.
צעדימ מיוחדימ להשלכת 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.
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 השימוש 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  ,35בוקמר  ,5831 ANהולנד.
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