לשימוש בבעלי חיים בלבד
לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בחתולים בלבד

נוביווק טריקט טריו
NOBIVAC® Tricat Trio
תרכיב חי מוחלש נגד נגיפי קליצי ,נגיף הרפס סוג  1ונגיף פנלאוקופניה )חתלתלת( להמסה בממס
המצורף ולהזרקה לחתולים
תכולה:
 25 ,10 ,5או  50בקבוקונים המכילים מנה אחת של תרכיב וממס.
תיאור
כל בקבוקון מכיל מנה אחת של  1מ"ל תרכיב בצורת גוש המיובש בהקפאה להמסה ומכיל:
Live attenuated feline calicivirus, strain F9: ≥ 4.6 log10 PFU1
Live attenuated feline herpes virus type 1, strain G2620A: ≥ 5.2 log10 PFU1
Live attenuated feline panleucopenia virus, strain MW-1: ≥ 4.3 log10 TCID50
1 PFU: Plaque-Forming Units
2 TCID : Tissue Culture Infective Dose 50 %
50
התוויות
להשראת הגנה חיסונית אקטיבית בחתולים מגיל  8-9שבועות והלאה כדי להפחית סימנים קליניים הנגרמים
על ידי זיהום בנגיף קליצי ) , (FCVנגיף הרפס סוג  (FHV1) 1של חתולים וכדי למנוע סימנים קליניים,
הפרשת נגיף ולאוקופניה הנגרמים על ידי נגיף פנלאוקופניה ) (FPLVשל חתולים.
תחילת ההתחסנות:
 4שבועות למרכיבי  FCVוFHV1 -
 3שבועות למרכיב ה.FPLV -
משך ההתחסנות:
שנה אחת למרכיבי  FCVוFHV1 -
שלוש שנים למרכיב ה.FPLV -
מין מטרה:
חתולים
מינון ודרך מתן
תוכנית מתן חיסונים מומלצת:
ב 1 -מ"ל של תרכיב מומס לפחות
 4.6 log10 PFUשל  FCVמזן  5.2 log10 PFU , F9של  FHV1מזן  ,G2620Aו  4.3 log10 TCID50 -של
 FPLVמזן . MW-1
מתן חיסון ראשוני:
לחיסון ראשוני ,נדרשות שתי מנות להזרקה תת עורית ,במרווח של  3-4שבועות .החיסון הראשון ניתן מגיל
 8-9שבועות והחיסון השני מגיל  12שבועות.
חיסון דחף:
מנה בודדת ) 1מ"ל( על פי לוח הזמנים הבא:
יש לתת חיסון דחף אחת לשנה נגד נגיף קליצי ונגיף הרפס סוג  1של חתולים )עם תרכיבים המכילים זני F9
ו ,G2620A -במידה והם זמינים(.

ניתן לתת חיסון דחף נגד נגיף פנלאוקופניה כל  3שנים )עם זן  MW-1כמו ב -נוביווק טריקט טריו ,במידה והוא
זמין(.
יעוץ לגבי מתן נכון
יש להמיס את החומר המיובש בהקפאה של התרכיב עם ממס נוביווק מיד לפני השימוש .הזרק את הממס
לתוך הבקבוקון המכיל את הגוש המיובש בהקפאה ונער בעדינות עד שהגוש נמס לחלוטין.
יש להמתין שהתרכיב יגיע לטמפרטורת החדר ) .(15oC – 25oCולהזריק  1מ"ל של התרכיב באופן תת עורי.
יש להשתמש בציוד סטרילי להזרקה אך למנוע מגע בין התרכיב לחומרי חיטוי.
יש להשתמש בתרכיב המומס תוך  30דקות.
תופעות לוואי:
יתכן ותיראה נפיחות קלה וכואבת באזור ההזרקה למשך  1-2ימים.
יתכן ותופיע עלייה קלה וחולפת בטמפרטורת הגוף )עד  (400Cשעלולה להמשך  1-2ימים.
במקרים מסויימים ניתן להבחין בהתעטשות ,שיעול ,הפרשה מהאף ,טשטוש קל או תיאבון מופחת שעלולים
להמשך עד יומיים לאחר החיסון.
במקרים נדירים מאוד התרכיב עלול לגרום לתגובות רגישות יתר )גרד ,קשיי נשימה ,הקאות ,שלשול
והתמוטטות(.
אם נצפו תופעות לוואי חמורות או אחרות מאלו שצוינו על גבי העלון ,יש ליידע את הווטרינר המטפל.
שימוש במהלך הריון או הנקה :
אין להשתמש במשך הריון או הנקה ,כיוון שהתכשיר לא נבדק בחתולות הרות או מניקות .נגיף  FPLחי יכול
לגרום לבעיות פוריות בחתולות הרות ומומים מולדים בצאצאים.

תגובות בין תרופתיות:
• אין מידע זמין על הבטיחות והיעילות של תרכיב זה בשימוש עם מוצרים וטרינריים אחרים .לכן
ההחלטה לשימוש בתרכיב זה לפני או אחרי כל תכשיר וטרינרי אחר צריכה להתקבל לגופו של עניין
עבור כל מקרה.
• אין לערבב עם כל תכשיר וטרינרי אחר.
מינון יתר:
במינון יתר של פי  ,10ייתכן וניתן יהיה לראות נפיחות קלה וכואבת באזור הזריקה למשך  4-10ימים.
אזהרות לבעלי חיים:
• יש לחסן חתולים בריאים בלבד.
• נוגדנים אימהיים יכולים להיות נוכחים עד גיל  9-12שבועות ,ויכולים להשפיע לרעה על יעילות החיסון.
בנוכחות נוגדנים אימהיים ,יתכן והחיסון לא ימנע לחלוטין את הסימנים הקליניים ,לאוקופניה והפרשת נגיף
כתוצאה מזיהום ב  . FPLV -במקרים אלו אשר בהם צפויה רמה גבוהה יחסית של נוגדנים אימהיים ,יש
לתכנן את זמני החיסון בהתאם.
• תיתכן עלייה קלה וחולפת בטמפרטורה )עד  (40.80Cלמשך  1-2ימים.
• במקרים מסויימים ייתכנו אי נוחות כללית ,שיעול ,התעטשויות ,עייפות חולפת ותיאבון מופחת ,למשך
מספר ימים לאחר החיסון.
אזהרות לאדם:
• לשימוש וטרינרי בלבד.
• לא לשימוש באדם .לשימוש בבע"ח בלבד בהתאם להוראות.
• הרחק משדה ראייתם ומהישג 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 הזרקה עצמית יש להיוועץ ברופא במיידית ולהציג את עלון או תווית התרכיב.

תנאי אחסון :
יש לאחסן הרחק משדה ראייתם ומהישג ידם של ילדים.
אין להשתמש לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על התווית ועל גבי האריזה.
יש לאחסן את הבקבוקונים באריזתם המקורית.
התרכיב המיובש בהקפאה:
יש לאחסן את התרכיב בקירור ) .(2oC – 8oCיש להגן מפני אור.
יש להשתמש בתרכיב המומס בתוך  30דקות.
הממס:
ניתן לאחסן מתחת ל 250C -אם אוחסן בנפרד מהתרכיב המיובש בהקפאה .אין להקפיא.
הכמות באריזה:
קופסת פלסטיק או קרטון המכילה  25 ,10 ,5או  50בקבוקוני תרכיב המכילים מנה בודדת וממס .
לא כל גדלי האריזות משווקים.
צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה
בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי :מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר
וטרינרי רפואי ,יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות
יצרן:
אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ ,בוקסמר ,הולנד.
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