לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד
לשימוש בכלבים בלבד

נוביווק קיי סי
NOBIVAC® KC
תרכיב של נגיף פרה-אינפלואנזה ) (Parainfluenzaוחיידק בורדטלה ברונכיספטיקה ) Bordetella
 (bronchisepticaמיובשים בהקפאה
תכולה:
 5בקבוקונים של תרכיב ו 5 -בקבוקונים של ממס מימי.
הרכב:
כל מנה ) 0.4מ"ל( של נוביווק  KCמכילה לפחות CFU
של  Bordetella bronchisepticaחי מזן B-C2
ולפחות  TCID50 103.0של נגיף  parainfluenzaכלבי חי מזן קורנל ).(Cornell
108.0

התוויות:
להשראת הגנה חיסונית פעילה בכלבים נגד חיידק הבורדטלה ברונכיספטיקה ונגיף פרה-אינפלואנזה כלבי,
למניעת שעלת המכלאות.
תוכנית מתן חיסונים:
הכלבים צריכים להיות לפחות בני שבועיים.
כלבים אשר לא חוסנו בעבר יש לחסן במנה אחת לפחות  3שבועות לפני תקופת הסיכון המשוערת ,כגון שהייה
זמנית במכלאה ,על מנת לקבל הגנה כנגד שני מרכיבי התרכיב .על מנת לקבל הגנה עבור Bordetella
 , bronchisepticaיש לחסן כלבים לא מחוסנים במנה אחת של תרכיב ,לפחות  72שעות לפני תקופת הסיכון
הצפויה.
חיסון חוזר:
פעם שנה.
מינון ודרך מתן:
אפשר לממס להגיע לטמפרטורת החדר ).(15-25°C
יש להרחיף באופן אספטי את התרכיב המיובש בהקפאה בעזרת הממס ) (diluentהסטרילי המצורף .יש לנער
היטב את בקבוקון התרכיב לאחר הוספת הממס .יש למלא מזרק חד פעמי של  1מ"ל עם מנה של התרכיב )0.4
מ"ל( ,יש להסיר את המחט ולחבר את המוליך לקצה המזרק .יש לקבע את ראש הכלב בתנוחה נורמלית ישרה,
מקם את קצה המוליך בקדמת אחד מהנחיריים ובזהירות לטפטף את כל תכולת המזרק לתוך הנחיר .
יש להשתמש בתרכיב תוך שעה אחת לאחר ההמסה.
אזהרות לבעלי חיים:
• יש לחסן כלבים בריאים בלבד לאחר ביצוע בדיקה רפואית נאותה לפני החיסון.

שימוש במהלך הריון או הנקה :
התרכיב נמצא בטוח לשימוש בכלבות הרות.
התאמה ותגובות בין תרופתיות:
אין לתת את התרכיב יחד עם טיפול תוך נחירי אחר או במקביל לטיפול אנטיביוטי.
תופעות לוואי:
הפרשות קלות מן העיניים והאף עלולים להופיע החל מיום לאחר החיסון ,לעיתים בליווי חירחורים ,התעטשויות
ו/או שיעולים ,במיוחד בגורים מאוד צעירים ורגישים .סימנים אלו בדרך כלל חולפים ,אך במקרים מסויימים הם
יכולים להמשך עד  4שבועות .בכלבים המבטאים סימנים קליניים חריפים מאלו ,יש לשקול טיפול באנטיביוטיקה
מתאימה.
מינון יתר:
במיוחד בגורים צעירים מאוד ,סימנים של מחלות דרכי הנשימה העליונות עלולים להופיע לאחר מתן יתר ,הכוללים
הפרשות אף ועיניים ,דלקת גרון ,עיטושים ושיעולים .הסימנים עלולים להופיע יום לאחר מתן התרכיב ולהימשך עד
 4שבועות.
אזהרות לאדם:
• לשימוש וטרינרי בלבד.
• לא לשימוש באדם .לשימוש בבע"ח בלבד בהתאם להוראות.
• 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 לרחוץ ידיים היטב לאחר השימוש בתרכיב.
• במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב ,יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.
תנאי אחסון :
יש לאחסן את התרכיב והמדלל בקירור ).(2oC – 8oC
יש להגן מפני אור.
יש להשתמש בתרכיב המומס בתוך שעה.
אין להשתמש לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
סוג ותכולת הבקבוקון:
בקבוקון זכוכית מסוג  Iשל  3מ"ל )עבור מנה אחת( או של  10מ"ל )עבור  5או  10מנות( סגור עם סטופר גומי
 Halogenobutylוחתום עם כובעי אלומיניום המלווה בבקבוקון ממס סטרילי ומוליך
צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה בשימוש בתכשיר
רופאי וטרינרי:
יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות במדינה.
יצרן:
אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ ,בוקסמר ,הולנד.
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