נוביוק® רביס
NOBIVAC® RABIES
לשימוש בחיות בלבד
תיאור:
התרכיב מכיל תרבית מומתת של נגיף כלבת ,ששובט מתוך זן  Pasteur RIVעם פוטנטיות של ≤ 2 I.U
הנגיף גדל על שבט  BHK-21 CT cell lineועובר אינאקטיבציה עם  .beta-propiolactoneהוא מוצג כ-
.aluminium phosphate absorbed vaccine
הרכב:
חומרים פעילים:
נגיף כלבת מזן  :Pasteur RIVלפחות  I.U. 2לכל מנה.
חומר בלתי פעיל:
.Thiomersal 0.01%
תצורה פרמצבטית :תרחיף להזרקה.
מיני מטרה :כלבים ,חתולים ,בקר ,כבשים ,עזים ,שועלים ,חמוסים וסוסים.
התוויות :לחיסון פעיל של כלבים ,חתולים ,בקר ,כבשים ,עזים ,שועלים ,חמוסים וסוסים בריאים,
ובעקרון כל יונק בריא כנגד כלבת.
התוויות נגד:
אין.
אזהרות פרמצבטיות:
אפשר לתרכיב להגיע לטמפרטורת חדר ) (15-25°Cלפני שימוש.
השתמש בציוד הזרקה מחוטא.
נער לפני ובזמן השימוש.
אזהרות מיוחדות לשימוש בחיות:
חסן חיות בריאות בלבד.
אזהרות מיוחדות לאדם:
אין.
מינון ודרך מתן  1 :מ"ל על ידי הזרקה תת-עורית ) (S.C.או תת-שרירית ).(I.M.
תכנית חיסון מומלצת :
חיסון ראשון מעל
גיל :
חיסון חוזר כל :
דרך המתן :

כלבים\חתולים
*
 3חודשים
**

 3שנים
I.M. or S.C.

בקר\סוסים
*
 6חודשים
**

 2שנים
I.M.

חמוסים
 3חודשים
**

 1שנים
S.C.

*

*חיסון ראשון יכול להינתן בגיל צעיר יותר ,אך חובה לתת זריקה נוספת בגיל  3או  6חודשים ,תלוי
במין החיה.
**המרווח המומלץ בין החיסונים מבוסס על פי תוצאות ניסויי הדבקה בנגיף ) challenge
 .(experimentsגופי רגולציה מקומיים עשויים לדרוש חיסון חוזר מוקדם יותר.
תוצאות מחקרים סרולוגים מצביעים על כך שחיסון כבשים ,עזים ושועלים מעניק הגנה של שנה אחת
לפחות.
הערות:
-

חסן חיות בריאות בלבד.
לעיתים עלולות להתרחש תופעות מוכללות של רגישות יתר לאחר מתן.
אפשר לתרכיב להגיע לטמפרטורת חדר ) (15-25°Cלפני שימוש.
השתמש בציוד הזרקה מחוטא.
נער לפני ובזמן השימוש.
ניתן להשתמש בנוביוק-רביס להמסת תרכיבים מיובשים בהקפאה לשימוש בכלבים מסדרת
נוביווק.
ניתן לתת בו-זמנית אך בנקודות מתן שונות את  Nobivac Rabiesביחד עם תרכיב Nobivac
.leptospirosis
שמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

חסינות:
בכלבים ,כייל שיא נוגדנים הופגן  3שבועות לאחר החיסון.
תופעות לוואי:
לאחר מתן תת עורי ,לעיתים עלול להתפתח גוש בר-מישוש חולף באזור ההזרקה.
לעיתים עלולות להתרחש תופעות מוכללות של רגישות יתר לאחר מתן.
שימוש בזמן הריון:
ניתן לשימוש בזמן הריון בכלבים.
תגובות בין-תרופתיות:
ניתן להשתמש בנוביוק-רביס להמסת תרכיבים מיובשים בהקפאה לשימוש בכלבים מסדרת נוביווק.
ניתן לתת בו-זמנית אך בנקודות מתן שונות את  Nobivac Rabiesביחד עם תרכיב Nobivac
.leptospirosis
אין מידע לגבי בטיחות ויעילות של תרכיב זה בשימוש עם מוצר ווטרינרי רפואי אחר למעט המוצרים
המצוינים מעל .דיון לגבי שימוש תרכיב זה לפני או אחרי מוצר ווטרינרי רפואי אחר צריך להיקבע על
בסיס כל מקרה לגופו.
מינון יתר:
לאחר מתן תת עורי ,לעיתים עלול להתפתח גוש בר-מישוש חולף באזור ההזרקה.
זמן המתנה:
לא ישים.
תכונות אימונולוגיות:
תרכיב וויראלי מומת.
ATC vet code for dogs: QI07AA02
התוויה לחיסון פעיל כנגד כלבת

חיי מדף:
לפחות  4שנים בקירור ).(2-8°C
בקבוקון  10מנות שנוקב – יש להשתמש בו תוך יום עבודה אחד.
הוראות אחסון:
אחסן בטמפרטורה .2-8°C
אין להקפיא.
הגן מפני אור.
אריזה:
בקבוקוני זכוכית סגורים עם סטופר גומי ,אטומים עם מכסה אלומיניום.
הבקבוקונים מכילים  1או  10מנות.
צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או חומרי פסולת
שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי :
יש להיפטר מחומרי פסולת על ידי הרתחה ,שרפה או טבילה בחומר מחטא המאושר על ידי הרשויות
המקומיות.
יצרן:
.Intervet International B.V, Boxmeer, the Netherlands
יבואן:
וטמרקט בע"מ ,דרך החורש  ,23פארק תעשיות חמ"ן ,ת.ד ,960 .שוהם  ,6085001ישראל.
טלפון.03-9393000 :

