לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד
לשימוש בכלבים בלבד

נוביווק פאפי די.פי
NOBIVAC® PUPPY DP
תרכיב נגיפי כלבלבת )דיסטמפר( ופרוו מיובשים בהקפאה
תכולה:
 10בקבוקונים המכילים מנה אחת.
הרכב:
תרכיב המכיל זנים חיים מוחלשים המיובשים בהקפאה של נגיף הכלבלבת ) CDVמזן  (Onderstepoortונגיף
פרוו כלבי ) CPVמזן  (154אשר גודלו בתרבית תאים .כל בקבוקון מכיל מנה אחת של תרכיב להרחפה בצורת
גוש המיובש בהקפאה ,ומכיל לא פחות מ 105.0 TCID50 -של הנגיף  CDVולפחות  107.0 TCID50של הנגיף
 .CPVכמו כן התרכיב מכיל מייצב ושאריות אנטיביוטיקה.
התוויות:
להשראת הגנה חיסונית אקטיבית בגורי כלבים נגד נגיף הכלבלבת ) (CDVומחלת נגיף פרוו כלבי ).(CPV
תוכנית מתן חיסונים מומלצת:
נוביווק פאפי די.פי מיועד לשימוש בחיות עם רמות גבוהות של נוגדנים אימהיים נגד כלבלבת ו/או נגיף פרוו כלבי.
הגיל המוקדם ביותר אשר בו רמות אלו אינן מפריעות לחיסון הינו  6שבועות ברוב בעלי החיים .מומלץ לחסן שוב
עם נוביווק  DHPPiכדי להבטיח הגנה לגורים ספציפיים אשר אינם מגיבים בגיל זה בגלל רמות גבוהות מאוד של
נוגדנים אימהיים  MDAולספק הגנה נגד זיהומי הפטיטיס ) CAV2 ,(CAV1ופארא אינפלואנזה.
ההמלצות הבאות ניתנות בהנחה כי החיסון עם נוביווק פאפי די.פי מהווה חלק מתכנית חיסון רחבה יותר:
גיל  4-6שבועות – נוביווק פאפי די.פי.
גיל  8-9שבועות – נוביווק  DHPPiעם נוביווק לפטו.
גיל  12שבועות  -נוביווק  DHPPiעם נוביווק לפטו
חיסון חוזר:
מומלץ לחסן את הכלבים חיסון חוזר נגד:
 .1כלבלבת ,הפטיטיס כלבי – כל שנתיים.
 .2נגיף פרוו כלבי ,זיהום נגיף פארא אינפלואנזה כלבי – כל שנה.
 .3כלבת – פעם בשנה לפי תקנות מדינת ישראל )פעם בשלוש שנים לפי המלצת היצרן(.
מינון ודרך מתן:
יש להזריק באופן תת עורי את התכולה של בקבוקון אחד המכיל תרכיב מומס.
יש להמיס מנה אחת של התרכיב בבקבוקון מייד לפני השימוש על ידי הוספת תכולת בקבוקון אחד של ממס
נוביווק ) 1.0מ"ל( .לאחר ההמסה ,יש להשתמש בתרכיב תוך  30דקות.
יש להשתמש בציוד סטרילי להזרקה ,אך יש להימנע מחשיפת התרכיב לשאריות האלכוהול המחטא.
תופעות לוואי:
תגובת רגישות יתר קלה מסוג אנאפילקטי יכולה להופיע לעיתים לאחר החיסון ,כפי שאפשרי בתגובה לחלבונים
זרים .תגובות אלו ,ברוב המקרים ,מוגבלות מעצמן.

אם נצפו תופעות לוואי אחרות מאלו שצוינו על גבי העלון ,יש ליידע את הווטרינר המטפל.
אזהרות לבעלי חיים:
• יש לחסן כלבים בריאים בלבד לאחר ביצוע בדיקה רפואית נאותה.
• יש להימנע עד כמה שניתן מחשיפה של הגור למקור הדבקה פוטנציאלי עד  14ימים לאחר החיסון.
אזהרות לאדם:
• לשימוש וטרינרי בלבד.
• לא לשימוש באדם .לשימוש בבע"ח בלבד בהתאם להוראות.
• הרחק מהישג ידם 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 הרחק מהישג ידם של ילדים.
יש לאחסן את התרכיב בקירור ) .(2oC – 8oCיש להגן מפני אור .אין להקפיא.
יש להשתמש בתרכיב המומס בתוך  30דקות.
יש להיזהר ולמנוע חשיפה ממושכת או חוזרת לסביבת טמפרטורות גבוהות לאחר ההוצאה מהמקרר לפני
השימוש; בזמן חשיפה לתנאי הקיץ החמים ,יכולה להיות הפחתה משמעותית ביעילות התרכיב תוך מספר שעות.
את בקבוקון הממס ניתן לאחסן בטמפרטורת החדר.
אין להשתמש לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
הכמות באריזה:
קופסא המכילה  10בקבוקונים של תרכיב המכילים מנה בודדת ו 10 -בקבוקונים של ממס נוביווק ,או קופסא
המכילה רק  10בקבוקונים של תרכיב.
מידע נוסף
ידוע מניסיון שרמת הנוגדנים האימהיים של הגורים בשגר משתנה מאוד ,לכן אין להסתמך על בדיקות סרולוגיות
שנערכו לכלבה בלבד.
צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות 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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