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

נוביווק פאפי די.פי

NOBIVAC® PUPPY DP

תרכיב נגיפי פרוו ודיטמפר מיובשימ בהקפאה
 10בקבוקונימ של  1מנה
מיועד לכלבימ
השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הרופא הוטרינר המטפל ,מתוכ היכרותו עמ ההיטוריה ומצבו הבריאותי של בעל החיימ.
תיאור:
תרכיב המכיל זנימ חיימ מוחלשימ המיובשימ בהקפאה להשראת הגנה חי ונית נגד נגיפ כלבלבת ) CDVמזנ  (Onderstepoortונגיפ פרוו ) CPVמזנ
 (154שגודלו בתרבית תאימ.
כל בקבוקונ מכיל מנה אחת של תרכיב להרחפה ,בכמות של לפחות  5.0log10TCID50של הנגיפ  CDVמזנ  + Onderstepoortולפחות 7.0log10TCID50
של הנגיפ  CPVמזנ .154
בקבוקונ הממ ) (nobivac diluentמכיל מימ להזרקה מ וג .buﬀered water phosphate
התוויות:
השראת הגנה חי ונית אקטיבית בגורי כלבימ נגד נגיפ הכלבלבת ונגיפ פרוו .את תכנית ההתח נות של גורי כלבימ ניתנ ל יימ בגיל  10שבועות .עמ
יומה ,מרכיבי התרכיב  PUPPY DPנמצאו כמ פקימ הגנה נגד כלבלבת ופרוו למשכ  3שנימ לפחות ,כאשר תחילת תקופת ההגנה החי ונית תחל
שבוע לאחר מתנ התרכיב .ניתנ לתת את התרכיב החל מגיל  6שבועות .יש להשלימ את הטיפול על ידי מתנ התרכיב  DHPPIבגיל  10שבועות.
תוכנית מתנ חיונימ מומלצת:
הגיל המועדפ לביצוע תכנית החי ונ לגורי כלבימ כנגד נגיפ הכלבלבת ונגיפ הפרוו הוא בגיל  8-12שבועות .גיל זה הינו המוקדמ ביותר שבו רמת
הנוגדנימ האימהיימ היא נמוכה מ פיק ככ שלא ביר שתהיה הפרעה להיווצרות התנגודת החי ונית בעקבות מתנ התרכיב .אמנמ ברוב המקרימ גיל
זה יהיה בינ  6-9שבועות ,אכ על מנת להבטיח השראת תנגודת חי ונית בגורימ פיציפיימ בעלי רמת נוגדנימ אימהיימ גבוהה ,מומלצ שמנת תרכיב
שלישית תינתנ בגיל  12שבועות .ההמלצות הללו ניתנות בהנחה כי התרכיב נוביווק פאפי  DPמהווה חלק מתוכנית חי ונימ מקיפה ומפורטת כדוגמא:
גיל  4-6שבועות  -נוביווק פפי DP
גיל  8-9שבועות  -נוביווק DHPPi+lepto
גיל  12שבועות  -נוביווק – DHPPi+lepto
חזרתיות:
מומלצ לח נ את הכלבימ חי ונ חוזר כנגד:
 .1נגיפ הכלבלבת )די טמפר( ,דלקת כבד זיהומית ונגיפ הפרוו  -כל  2-3שנימ.
 .2נגיפ הפארא אינפולאנזה ,נגיפ הקורונה ולפטו פירוזי  -כל שנה.
 .3נגיפ הכלבת  -פעמ בשנה לפי תקנות מדינת ישראל )פעמ בשלוש שנימ לפי המלצת היצרנ(.
מינונ ודרכי מתנ:
המי ו מנה אחת של התרכיב בבקבוקונ על ידי מהילה במנה אחת של ממ  1) Nobivac Diluentמ"ל( והזריקו תת עורית .לאחר המ ת התרכיב,
יש להשתמש בבקבוקונ תוכ  30דקות.
אזהרות:
יש לח נ כלבימ בריאימ בלבד לאחר ביצוע בדיקה רפואית נאותה .יש להימנע מחשיפה של הגור למקור הדבקה פוטנציאלי במשכ  14יומ לאחר מתנ
התרכיב.
יש להשתמש בציוד טרילי להזרקה ,יש להימנע מחשיפת התרכיב לשאריות חומרי חיטוי או אלכוהול.
תופעות לוואי:
לאחר הזרקה תת עורית תיתכנ הופעת נפיחות בגודל עד  5מ"מ במקומ ההזרקה .לעיתימ נפיחות זו עלולה להיות נוקשה וכואבת למשכ עד  3ימימ
לאחר ההזרקה .במקרימ נדירימ ,תיתכנ עלייה זמנית בחומ הגופ .תגובות רגישות יתר היננ נדירות ,אולמ יתכנו .במקרה של תגובת רגישות יתר  -תגובה
אנאפילקטית ,יתכנ ותהיה אינדיקציה לטפל באנטי הי טמינ ,קורטיקו טרואיד או אדרנלינ.
הוראות אחנה:
יש לאח נ את התרכיב בקירור )בטמפ'  .(2-8°Cיש להשתמש בתרכיב המומ תוכ  30דקות .יש להגנ מפני אור .אינ להקפיא .את בקבוקונ הממ ניתנ
לאח נ בטמפרטורת החדר.
האריזה:
קופ א המכילה  10בקבוקוני תרכיב .Nobivac Puppy DP
צעדימ מיוחדימ להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פולת חומרימ שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי
וטרינרי
מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פ ולת שמקורמ ממוצר וטרינרי רפואי ,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 שימוש בתרכיב.
 .6במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדמ לתרכיב ,יש להיוועצ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.
מידע נופ:
התרכיב עלול להכיל שאריות אנטיביוטיקה .נמצא כי רמת הנוגדנימ האימהיימ בגורימ בני אותו שגר הינה שונה באופנ מובהק בינ גור לגור ,ואינ לה תמכ
רק על בדיקות רולוגיות שנערכו לאמ הגורימ .ניתנ לח נ כלבות הרות.
יצרנ:
אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ ,רח' וימ דה קורבר  ,35בוק מר  ,5831 ANהולנד.
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