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

נוביווק לפטו

NOBIVAC LEPTO

תרכיב של חיידקי לפטופירה ,תרחיפ להזרקה
תכולה  10 :בקבוקונימ של  1מנה
תרכיב עבור כלבימ

הרכב:
חומר פעיל :כל מנה ) 1מ"ל( של התרכיב מכילה חיידקי לפטופירה אינטרוגנ ) (Leptospira interrogansמומתימ מהקבוצות הרולוגיות:

Canicola strain Ca-12-000
≥ 957 Units/ml
Icterohaemorrhagiae strain 820K ≥ 625 Units/ml

חומר משמר :תיאומרל 0.01%
התוויות:
השראת הגנה חיונית פעילה בכלבימ כנגד לפטופירוזי ,הנגרמת ע"י לפטופירה אינטרוגנ מהקבוצות הרולוגיות  Canicolaו.Icterohaemorrhagiae -
השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הרופא הוטרינר המטפל ,מתוכ היכרותו עמ ההיטוריה ומצבו הבריאותי של בעל החיימ.
תוכנית מתנ חיונימ מומלצת:
אופנ המתנ:
יש לערבב את הבקבוקונ היטב טרמ השימוש .יש להזריק בטכניקה אפטית בהזרקה תת עורית של  1מ"ל לכל חיה.
מתנ חיונ ראשוני:
על כל הכלבימ שטרמ קיבלו את התרכיב ,לקבל את התרכיב פעמיימ במרווח של  2-4שבועות .ניתנ לתת את התרכיב לגורי כלבימ החל מגיל  8שבועות.
חזרתיות:
מדי שנה.
התויות נגד ואזהרות:
ֻ• יש לחנ כלבימ בריאימ בלבד.
ֻ• יש לבצע בדיקה קלינית מתאימה טרמ מתנ התרכיב.
אזהרות טרמ השימוש:
אפשר לתרכיב להגיע לטמפ' החדר ) (15-25°Cטרמ השימוש .יש להשתמש בציוד הזרקה טרילי.
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.
תופעות לוואי
מדי פעמ עלולה להופיע תגובת רגישות יתר קלה ,החולפת מעצמה .תגובה עורית מקומית קטנה בגודלה עלולה להופיע במהלכ הימימ הראשונימ שלאחר מתנ
התרכיב.
שימוש במהלכ הריונ או הנקה:
התרכיב נמצא בטוח לשימוש בכלבות הרות.
תגובות בינ תרופתיות:
ניתנ להזריק את התרכיב  Nobivac Leptoבמקביל עמ התרכיבימ:

- Nobivac DHPPi
- Nobivac DHP
- Nobivac Puppy DP
- Nobivac Parvo C
- Nobivac Pi

ניתנ להזריק את  Nobivac Leptoבאותו הזמנ עמ  Nobivac Rabiesאכ באזור הזרקה שונה .אינ מידע זמינ לגבי בטיחות ויעילות תרכיב זה כאשר נעשה שימוש
במקביל עמ תכשירימ רפואיימ וטרינרימ אחרימ פרט לתכשירימ המצוינימ מעלה .ההחלטה האמ להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי שימוש בתכשירימ
רפואיימ וטרינרימ אחרימ צריכה להתקבל לפי כל מקרה לגופו.
מינונ יתר:
ללא תופעות מיוחדות במינונ כפול ,שימ לב כי התרכיב מגיע בבקבוקונימ של מנה אחת.
תאימות:
אל תערבב תרכיב זה עמ אפ מוצר רפואי וטרינרי אחר למעט תרכיבימ מדרת  Nobivacהרשומימ למעלה.
חיי מדפ:
לפני הפתיחה 24 ,חודשימ אמ נשמר בקירור בטמפ'  .2-8°Cלאחר הפתיחה של הוגר ,יש להשתמש בתרכיב באותו יומ.
הוראות אחנה:
אחנ במקומ חשוכ בקירור בטמפ'  ,2-8°Cאינ להקפיא.
האריזה:
קופא המכילה  10בקבוקוני זכוכית הגורימ במכה אלומיניומ ובפקק גומי.
צעדימ מיוחדימ להשלכת אריזות של תכשיר רפואי וטרינרי או פולת חומרימ שמקורמ בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:
מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פולת שמקורמ ממוצר רפואי וטרינרי ,יש להשליכ בהתאמ לדרישות הרגולטוריות.
יצרנ:
אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ ,רח' וימ דה קורבר  ,35בוקמר  ,5831 ANהולנד.
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

יבואנ ומשווק:
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