נוביווק® רביס
NOBIVAC® RABIES
תרחיף להזרקה
הרכב :כל מנה ( 1מ"ל) מכילהInactivated rabies virus, strain Pasteur RIV  2 I.U. :
לקבלת פרטים מלאים ,הוראות שימוש מפורטות ואזהרות יש לעיין בעלון המצורף.
מינון ,דרך מתן ומין המטרה:
מיועד לכלבים ,חתולים ,בקר ,כבשים ,עזים ,שועלים ,חמוסים וסוסים :מנה אחת  1מ"ל בהזרקה תת-
עורית או תוך שרירית.
הוראות אחסון:
יש לאחסן  .2-8°Cאין להקפיא.
יש להגן מפני אור.
בקבוקון  10מנות שנוקב – יש להשתמש בו תוך יום עבודה אחד.
הרחק מהישג ידם של ילדים.
סוג ותכולת אריזה:
אריזת קרטון עם  10בקבוקוני זכוכית המכילים  1או  10מנות ,סגורים עם פקק גומי ,אטומים עם
מכסה אלומיניום.
לשימוש בבעלי חיים בלבד.
שם היצרן:
Intervet International B.V.
שם בעל הרישום:
אינטרווט ישראל בע"מ .א.ת .נווה נאמן ,הוד השרון  .45240טל.09-9533375 :
מספר רישום:
9-104-07-12
מס' אצווה ותאריך תפוגה מודפסים על גבי הבקבוק ואריזת הקרטון.

נוביווק® רביס
NOBIVAC® RABIES
תרכיב מומת ,תרחיף להזרקה
הרכב :מנה של  1מ"ל מכילהInactivated rabies virus, strain Pasteur RIV  2 I.U. :
אדג'ובנט. Aluminium phosphate 2% :
חומר משמר . Thiomersal 0.01% :
התוויה:
לחיסון פעיל של כלבים ,חתולים ,בקר ,כבשים ,עזים ,שועלים ,חמוסים וסוסים בריאים ,ובעקרון כל
יונק בריא כנגד כלבת.
תופעות לואי והתוויות נגד:
לאחר מתן תת עורי ,לעיתים עלול להתפתח גוש בר-מישוש חולף באזור ההזרקה.
לעיתים עלולות להופיע תגובות כלליות של רגישות יתר לאחר מתן התרכיב.
אין התוויות נגד.
מין מטרה:
כלבים ,חתולים ,בקר ,כבשים ,עזים ,שועלים ,חמוסים וסוסים.
מינון ,אופן ודרך מתן ,הוראות הכנה:
 1מ"ל בהזרקה תת-עורית או תוך שרירית.
יש לאפשר לתרכיב להגיע לטמפרטורת חדר ( )15-25°Cלפני שימוש.
יש להשתמש בציוד הזרקה מחוטא .יש לנער לפני ובזמן השימוש.
תכנית חיסון מומלצת :
כלבים\חתולים
חודשים*

חיסון ראשון מעל
גיל :

3

חיסון חוזר כל :

 3שנים

דרך המתן :

I.M. or S.C.

**

בקר\סוסים
6

חודשים*

**

 2שנים
I.M.

חמוסים
3

חודשים*

**

 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.
בכלבים ,שיא כייל הנוגדנים 3 :שבועות לאחר החיסון.
הוראות אחסון:
יש לאחסן בטמפרטורה .2-8°C
יש להגן מפני אור .אין להקפיא .יש להרחיק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
בקבוקון  10מנות שנוקב – יש להשתמש בו תוך יום עבודה אחד.

אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיעה על גבי האריזה.
אזהרות לבעלי חיים:
יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.
אזהרות לאדם המחסן:
במקרה של הזרקה עצמית או חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב יש לפנות לייעוץ רפואי ולהציג את
עלון התרכיב.
לשימוש בבעלי חיים בלבד.
שימוש בזמן הריון:
ניתן לשימוש בזמן הריון בכלבים.
אי התאמות ותגובות בין תרופתיות:
ניתן להשתמש בנוביווק-רביס להמסת תרכיבי כלבים מיובשים בהקפאה מסדרת .Nobivac
ניתן לתת את נוביווק-רביס בו-זמנית אך בנקודות מתן שונות ביחד עם תרכיב Nobivac
.leptospirosis
אין לערבב עם תכשיר ווטרינרי רפואי אחר מלבד המוצרים הוטרינריים המצויינים לעיל.
אין מידע לגבי בטיחות ויעילות של תרכיב זה בשימוש עם מוצר ווטרינרי רפואי אחר למעט המוצרים
המצוינים מעלה .החלטה לגבי שימוש תרכיב זה לפני או אחרי מוצר ווטרינרי רפואי אחר צריכה
להיקבע על בסיס כל מקרה לגופו.
סוג ותכולת האריזה:
אריזת קרטון עם  10בקבוקוני זכוכית המכילים  1או  10מנות ,סגורים עם פקק גומי ,אטומים עם
מכסה אלומיניום.
הנחיות להשמדת פסולת אריזות וחומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:
כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד
כפסולת זיהומית .אין להשליך לביוב.
שם היצרן וכתובתו:
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The
Netherlands.
שם בעל הרישום וכתובתו:
אינטרווט ישראל בע"מ .א.ת .נווה נאמן ,הוד השרון  .45240טל.09-9533375 :
עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים
בתאריך 05.2022 :
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים
הינו9-104-07-12 :

