קוואנטום® DA2PPvL
Quantum® Dog DA2PPvL
תרכיב מיובש בהקפאה .לאחר המסתו עם המדלל המצורף מתקבל תרחיף להזרקה.
הרכב  :מנה אחת של תרכיב מכילה :
≥ 103.7 TCID50
≥ 104.8 TCID50
≥ 104.3 TCID50
≥ 105.1 FAID50
≥ 80 hamster PD80
≥ 80 hamster PD80

)Canine Distemper virus (CDV
Distemperoid strain
Canine Adenovirus type 2 (CAV-2),
Ditchfield strain
Canine Parainfluenza virus (CPI),
CPI-PR strain
Canine Parvovirus (CPV),
SAH-CPV-2b strain
Leptospira canicola (LC),
LC-NY strain
Leptospira icterhaemorrhagiae (LI),
LI-11403 J strain

לקבלת פרטים מלאים  ,הוראות שימוש מפורטות ואזהרות יש לעיין בעלון המצורף .
מינון ודרך מתן:
יש להזריק מנה אחת ) 1מ"ל( תת עורית או תוך שרירית ,לאחר המסת התרכיב קוואנטום DA2PPvL
עם המדלל הסטרילי ).(sterile diluent
מין מטרה:
כלבים.
הוראות אחסון :
יש לאחסן בטמפ' של  .2°C-7°Cאין להקפיא.
הרחק מהישג ידם של ילדים.
אריזה:
תרכיב מיובש בהקפאה :בקבוקון זכוכית המכיל מנה אחת של תרכיב.
מדלל :בקבוקון זכוכית או פוליאתילן המכיל  1מ"ל מים סטריליים.
האריזה מכילה  25בקבוקונים של תרכיב מיובש בהקפאה ו –  25בקבוקונים של מדלל.
לשימוש בבעלי חיים בלבד.
יצרן .Intervet Inc. Omaha, USA :
בעל הרישום :אינטרווט ישראל בע"מ.
מספר רישום6-125-13-12 :
מס' אצווה ותאריך תפוגה מודפסים על הבקבוק והאריזה.

קוואנטום® DA2PPvL
Quantum® Dog DA2PPvL

תיאור:
תרכיב משולב המכיל נגיפים חיים מוחלשים וחיידקים מומתים לחיסון כלבים בריאים .התרכיב מיובש
בהקפאה .לאחר המסתו עם המדלל המצורף מתקבל תרחיף להזרקה.
הרכב:
מנה אחת של תרכיב מכילה :
≥ 103.7 TCID501
≥ 104.8 TCID501
≥ 104.3 TCID501
≥ 105.1 FAID502
≥ 80 hamster PD803
≥ 80 hamster PD803

)Canine Distemper virus (CDV
Distemperoid strain
Canine Adenovirus type 2 (CAV-2),
Ditchfield strain
Canine Parainfluenza virus (CPI),
CPI-PR strain
Canine Parvovirus (CPV),
SAH-CPV-2b strain
Leptospira canicola (LC),
LC-NY strain
Leptospira icterhaemorrhagiae (LI),
LI-11403 J strain

: TCID50: 50% tissue culture infective dose.
: FAID50: 50% fluorescent antibody infective dose.
3
: PD80: protective dose 80%.
מכיל  Gentamicinו  Thimerosal -כחומר משמר.
1
2

התוויה:
סיוע במניעת תחלואה הנגרמת על ידי הנגיפים,canine distemper :
),canine adenovirus type 2 (respiratory disease) ,canine adenovirus type 1 (hepatitis
 canine parvovirus ,canine parainfluenza virusומחלת  leptospirosisהנגרמת ע"י החיידקים:
 L. canicolaאו .L. icterohaemorrhagiae
תופעות לוואי:
בעת ההזרקה עלול להיגרם כאב ,אשר אמור לחלוף ממספר שניות עד חמש דקות .לאחר החיסון ,נפיחות
קלה וחולפת )לעיתים כואבת( עלולה להופיע באזור ההזרקה.
במקרים נדירים עלולה להתרחש תגובת רגישות יתר )אנפילקסיס( .חום ,עייפות ,התנפחות הפנים,
הקאות או שלשולים עלולים להופיע זמן קצר לאחר החיסון.
מידע המצביע על התפתחות עכירות הקרנית ) (corneal opacityאינו קשור לשימוש בתכשיר זה.
מנת יתר :ללא סימנים מיוחדים.
התוויות נגד:
אין.
מין מטרה :
כלבים.

מינון ,אופן ודרך מתן ,הוראות הכנה ושימוש נכון בתרכיב:
יש להעביר באופן אספטי את תוכן בקבוקון המדלל הסטרילי ) (Sterile diluentאל בקבוקון התרכיב
קוואנטום  .DA2PPvLיש לערבב בעדינות עד להמסה .יש להשתמש בכל התכולה מיד לאחר ההמסה.
יש להזריק מנה אחת ) 1מ"ל( תת עורית או תוך שרירית.
מנה ראשונית של התרכיב יכולה להינתן בגיל  6שבועות או בגיל מאוחר יותר .יש לתת חיסון חוזר )מנה
אחת של תרכיב( כל  2-4שבועות ,עד לגיל  12שבועות .נדרשות לפחות שתי מנות של התרכיב לשם
התחסנות ראשונית .מומלץ לתת מנת דחף פעם בשנה.
יש להשתמש במזרק ומחט חדשים וסטריליים ,שלא עוקרו בדרך כימית.
הוראות אחסון :
יש לאחסן את התרכיב בטמפ' של  .2°C-7°Cאין להקפיא.
אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
אזהרות לאדם המחסן:
המנע מהזרקה עצמית ,בליעה ,שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים .אין לאכול ,לשתות או
לעשן בזמן השימוש בתרכיב .יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב .במקרה של חשיפה בשוגג של בני
אדם לתרכיב ,יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.
אזהרות לשימוש בבעלי חיים:
יש לחסן כלבים בריאים בלבד ,שאינם נגועים בטפילים.
הגיל של גורי הכלבים שבו הנוגדנים האימהיים כנגד  canine parvovirusאינם מפריעים יותר להשראת
חיסוניות פעילה ,משתנה בהתאם לרמת הנוגדנים )טייטר( שמצויה בדם האם ובכמות נוגדני הקולוסטרום
שהגור ספג.
לשימוש בבעלי חיים בלבד.
שימוש במהלך הריון והנקה:
אין לחסן כלבות הרות.
אי התאמות ותגובות בין תרופות:
אין לערבב את התרכיב עם תרכיבים אחרים.
סוג ותכולת האריזה:
קופסת פלסטיק המכילה  25בקבוקוני תרכיב מיובש בהקפאה ו –  25בקבוקוני מדלל.
תרכיב מיובש בהקפאה :בקבוקון זכוכית המכיל מנה אחת של תרכיב ,סגור עם פקק גומי וחתום במכסה
אלומיניום.
מדלל :בקבוקון זכוכית או פוליאתילן המכיל  1מ"ל מים סטריליים סגור עם פקק גומי וחתום במכסה
אלומיניום.
הנחיות להשמדת פסולת  ,אריזות וחומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:
מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי ,יש להשליך
בהתאם לדרישות הרגולטוריות.
שם היצרן וכתובתו :אינטרווט בע"מ ,אומהה ,אנ .אי  68103ארה"ב.
שם בעל הרישום וכתובתו :אינטרווט ישראל בע"מ .א.ת .נווה נאמן ,הוד השרון .45240
טל. 09-9533375 :
עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך01.2021 :
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים הינו6-125-13-12 :

