
 לשימוש וטרינרי בלבד
 לשימוש בבעלי חיים בלבד

 לשימוש בכלבים בלבד

 לפטו® נוביווק 
LEPTO ®NOBIVAC 

 תרחיף להזרקהתרכיב של חיידקי לפטוספירה, 

 .אחת מנה המכיליםבקבוקונים  10  :תכולה

 הרכב:

 חומר פעיל : 

 Leptospiraאינטרוגנס (מ"ל) של תרכיב נוביווק לפטו מכילה  חיידקי לפטוספירה  1כל מנה (

interrogans  :מומתים מהקבוצות הסרולוגיות ( 

  Canicola strain Ca-12-000≤                      יחידות/מ"ל           957
 Icterohaemorrhagiae strain 820K≤           יחידות/מ"ל           625

 
  0.01% ומרסלתי חומר משמר:

 
 :התוויות

גנס חיסונית פעילה בכלבים כנגד לפטוספירוזיס, הנגרמת ע"י לפטוספירה אינטרוהשראת הגנה 
 .)Icterohaemorrhagiae( טרוהמורג'יאהקואי Canicola)מהקבוצות הסרולוגיות קניקולה (

 :מינון ודרך מתן
 .ספטיא באופןכלב מ"ל לכל  1של חזה נפח אזור האו ב עורףבאופן תת עורי בק יהזריש ל

  .) טרם השימוש15-25°להגיע לטמפ' החדר (אפשר לתרכיב 
 שתמש בציוד הזרקה סטרילי.יש לה

 .יש לנער היטב לפני שימוש
 

 :ראשוניחיסון מתן 
 שבועות.  2-4במרווח של פעמיים  אמורים להתחסן ,חוסנוכלבים שטרם 

 שבועות לפני קבלת החיסון הראשוני. 8גורי כלבים אמורים להיות לפחות בני 
 

 יסון חוזר:ח
 מדי שנה.

 
 אזהרות לבעלי חיים:

 יש לחסן כלבים בריאים בלבד לאחר ביצוע בדיקה רפואית נאותה.
 

 אזהרות לאדם:

 לשימוש וטרינרי בלבד. .1
 של ילדים. וראייתםהרחק מהישג ידם  .2
 המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.  .3
 אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.  .4
 יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.  .5
במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית  .6

 התרכיב.
 



 :תופעות לוואי
 מדי פעם עלולה להופיע תגובת רגישות יתר קלה, החולפת מעצמה. 

 .חיסוןקטנה בגודלה עלולה להופיע במהלך הימים הראשונים שלאחר מתן התגובה עורית מקומית 
 

 שימוש במהלך הריון או הנקה :
 .מותר לשימוש בכלבות הרות

 
 :התאמה

 :התרכיבים  עם במקביל Nobivac Lepto התרכיב ניתן להזריק את 
- Nobivac DHPPi     
- Nobivac Puppy DP 
- Nobivac DHP   
 

 
 זור הזרקה שונה.אך בא Nobivac Rabies באותו הזמן עם Nobivac Lepto את להזריקניתן 

 
 :תגובות בין תרופתיות

תכשירים רפואיים עם כאשר נעשה שימוש במקביל זה  תרכיב יעילותואין מידע זמין לגבי בטיחות 
זה לפני או  בתרכיבההחלטה האם להשתמש וטרינרים אחרים פרט לתכשירים המצוינים מעלה. 

  כל מקרה לגופו.לפי תכשירים רפואיים וטרינרים אחרים צריכה להתקבל ימוש בשאחרי 
 

 הוראות אחסון:
 של ילדים. וראייתםק מהישג ידם יהרחיש ל

 ).2-8°Cיש לאחסן את התרכיב בקירור (
 אין להקפיא. יש להגן מפני אור.

 תוך יום עבודה אחד.  בבקבוקונים אשר נוקבויש להשתמש 
 חשיפה ממושכת או חוזרת לסביבת טמפרטורות גבוהות .יש להיזהר ולמנוע 

 
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. 

 
 . םבקבוקוני10קופסא המכילה  אריזה:

 יצרן: 
 , הולנד.AN 5831, בוקסמר 35אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The 
Netherlands. 

 
 יבואן ומשווק: 

   6085001.שוהם, ישראל 960, ד..ת ן,"חמ פארק תעשיות  23, החורש וטמרקט בע"מ, דרך
 : 03-9393000 טלפון

 
 הווטרינריים השירותים י"ע ואושר נבדק זה עלון

 02.2018  :בתאריך
 הווטרינריים התרכיבים בפנקס התרכיב רישום מספר
 6-102-07-12  :הינו

 


