
 לשימוש וטרינרי בלבד
 לשימוש בבעלי חיים בלבד

 לשימוש בכלבים בלבד

 פאפי די.פי נוביווק
NOBIVAC® PUPPY DP 

 תרכיב נגיפי כלבלבת (דיסטמפר) ופרוו מיובשים בהקפאה

 תכולה:

 .אחתבקבוקונים המכילים מנה  10
 

 :הרכב
נגיף ו) Onderstepoortן מז CDVנגיף הכלבלבת ( שלמיובשים בהקפאה הם חיים מוחלשים מכיל זניהתרכיב 

בצורת  של תרכיב להרחפה מכיל מנה אחתבקבוקון כל . תאיםתרבית ב) אשר גודלו 154זן מ CPVכלבי ( פרוו
של הנגיף  50TCID 7.010 לפחותו  CDV  של הנגיף 50TCID 5.010 -ומכיל לא פחות מ ,גוש המיובש בהקפאה

CPVמייצב ושאריות אנטיביוטיקה.מכיל תרכיב . כמו כן ה  

 :התוויות
 ).CPV( כלבי פרוו מחלת נגיף) וCDVכלבלבת (נגיף ה נגדהשראת הגנה חיסונית אקטיבית בגורי כלבים ל

 :נים מומלצתחיסומתן ת כניות
כלבי.  פרוונגיף  נוביווק פאפי די.פי מיועד לשימוש בחיות עם רמות גבוהות של נוגדנים אימהיים נגד כלבלבת ו/או 

מומלץ לחסן שוב  .בעלי החייםשבועות ברוב  6הגיל המוקדם ביותר אשר בו רמות אלו אינן מפריעות לחיסון הינו 
אשר אינם מגיבים בגיל זה בגלל רמות גבוהות מאוד של  ספציפייםכדי להבטיח הגנה לגורים  DHPPiעם נוביווק 

  .אינפלואנזהופארא  1CAV ,(2CAV( הפטיטיסזיהומי ולספק הגנה נגד  MDAנוגדנים אימהיים 
 חלק מתכנית חיסון רחבה יותר: מהווהיסון עם נוביווק פאפי די.פי ניתנות בהנחה כי הח ההמלצות הבאות

 .נוביווק פאפי די.פי –שבועות  4-6גיל 
 .עם נוביווק לפטו DHPPiנוביווק  –שבועות   8-9גיל 
 ועם נוביווק לפט DHPPiנוביווק   -שבועות  12גיל 

 :חיסון חוזר
 נגד: חוזריסון חסן את הכלבים חמומלץ ל

 .כל שנתיים –כלבלבת, הפטיטיס כלבי   .1
 .כל שנה –כלבי  אינפלואנזהפארא  נגיףפרוו כלבי, זיהום נגיף  .2
 ).לפי המלצת היצרןשנים  פעם בשנה לפי תקנות מדינת ישראל (פעם בשלוש – . כלבת3

 :מינון ודרך מתן
 .מומס תרכיביש להזריק באופן תת עורי את התכולה של בקבוקון אחד המכיל 

ממס מייד לפני השימוש על ידי הוספת תכולת בקבוקון אחד של  המיס מנה אחת של התרכיב בבקבוקוןיש ל
 דקות. 30תוך  תרכיב, יש להשתמש בהמסהמ"ל). לאחר ה 1.0( נוביווק

 שאריות האלכוהול המחטא.ל תרכיבה חשיפתלהימנע מיש להשתמש בציוד סטרילי להזרקה, אך יש 
 

 תופעות לוואי:
חלבונים ל תגובהתגובת רגישות יתר קלה מסוג אנאפילקטי יכולה להופיע לעיתים לאחר החיסון, כפי שאפשרי ב

 .מוגבלות מעצמן ,ברוב המקרים זרים. תגובות אלו,



 
 יש ליידע את הווטרינר המטפל., על גבי העלון אם נצפו תופעות לוואי אחרות מאלו שצוינו

 
 :לבעלי חיים אזהרות

 .רפואית נאותהבדיקה  לאחר ביצוע בלבד יש לחסן כלבים בריאים •
 ימים לאחר החיסון. 14עד  פוטנציאלי הדבקה מקורחשיפה של הגור למ עד כמה שניתן יש להימנע •
 

 אזהרות לאדם:
 לשימוש וטרינרי בלבד. •
 בלבד בהתאם להוראות.לא לשימוש באדם. לשימוש בבע"ח  •
 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.  •
 שימוש בתרכיב. הלאחר היטב  ידייםרחוץ יש ל •
 ולהציג את תווית התרכיב.במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא  •
 

 :אחסון תנאי 
 יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים. 

 אין להקפיא. אור.מפני יש להגן  .)Co8 – Co2בקירור (תרכיב יש לאחסן את ה
 דקות. 30יש להשתמש בתרכיב המומס בתוך 

מהמקרר לפני לאחר ההוצאה ממושכת או חוזרת לסביבת טמפרטורות גבוהות  חשיפהיש להיזהר ולמנוע 
 תוך מספר שעות. תרכיבבזמן חשיפה לתנאי הקיץ החמים, יכולה להיות הפחתה משמעותית ביעילות ה השימוש;

 בטמפרטורת החדר. ניתן לאחסןממס את בקבוקון ה
 האריזה. גבי על המופיע האחרון לשימושתאריך האין להשתמש לאחר 

 :הכמות באריזה
, או קופסא נוביווקממס בקבוקונים של  10 -והמכילים מנה בודדת  תרכיבבקבוקונים של 10  ההמכילקופסא 
 .תרכיבבקבוקונים של  10רק  ההמכיל

 מידע נוסף
סרולוגיות ת ולכן אין להסתמך על בדיק של הגורים בשגר משתנה מאוד, הנוגדנים האימהיים רמתש ניסיוןידוע מ

 כלבה בלבד.ל שנערכו
 

ורה של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקלא משומשות צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות 
 בשימוש בתכשיר רופאי וטרינרי:

 יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות במדינה. 
 

 יצרן: 
 , בוקסמר, הולנד.בע"מאינטרווט אינטרנשיונל 

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

 :ומשווק יבואן
   6085001., ישראלשוהם 960, ד..ת ,ן"חמ פארק תעשיות  23, החורש טמרקט בע"מ, דרךו

 : 03-9393000 טלפון
 
 
 
 



 

 


