
 לשימוש וטרינרי בלבד

 שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים

 בבעלי חיים בלבד שימושל

 

  DAPPvL2-CANINE 1 ® נוביווק

DAPPvL2-CANINE 1 ®NOBIVAC 

   QUANTUM DOGקוונטום
 .תרחיף להזרקה –הממס המצורף תרכיב מיובש בהקפאה, ולאחר המסתו בעזרת 

 מנה 1בקבוקונים של  25

 .כלביםתרכיב עבור 
: כל בקבוקון מכיל מנה אחת של תרכיב להרחפה, כל מנת תרכיב מכילה את הנגיפים החיים תיאור

 Distemper-Adenovirus Type 2-Parainfluenza-Parvovirusהמיובשים בהקפאה : 
וירוס) בשילוב עם בקטרין בלתי פעיל של-אינפלואנזה ופרוו-, פארא 2וירוס סוג -(דיסטמפר, אדנו   

איכטרהמורג'יאה).-קניקולה ו(לפטוספירה   Leptospira Canicola-Icterohaemorrhagiae 
. 
 

 . phosphate buffered water) מכיל מים להזרקה מסוג nobivac diluentכל בקבוקון ממס (
 

 הרכב:

 :מכילה  תרכיבשל אחת מנה 

 :פעילים חומרים •
 

Canine Distemper virus (CDV) Distemperoid strain     ≥ 103.7TCID50  

Canine Adenovirus type 2 (CAV-2) Ditchfield strain    ≥ 104.8 TCID50 

Canine Parvovirus (CPV) SAH-CPV-2b strain    ≥ 105.1TCID50 

Canine Parainfluenza virus (CPI) CPI-PR strain    ≥ 104.3TCID50 
 

Leptospira canicola (LC) LC-NY strain      ≥ 80 hamster PD80  

Leptospira icterhaemorrhagiae (LI) LI-11403 J strain     ≥ 80 hamster PD80  

 
 
 
 
 
 



 :התוויות

אינפלואנזה, נגיפי -אנגיף הכלבלבת, נגיף הפרוו, נגיף הפאר :סיוע במניעת תחלואה הנגרמת ע"י 
, חיידק הלפטוספירה מזני קניקולה (מחלה נשימתית) 2וסוג  (דלקת כבד) 1וירוס סוג -האדנו

 ואיכטיוהמורג'יאה. 

Canine Distemper virus, Adenovirus type 1, Adenovirus type 2, Canine Parvovirus, 
Parainfluenza virus, leptospirosis - L. canicola, L.  icterhaemorrhagiae 

 אין לחסן כלבות הרות. התוויות נגד :
 : לשימושאזהרות מיוחדות 

השימוש במוצרים ביולוגים עלול לגרום לשוק אנפילקטי או תגובת רגישות יתר של מערכת החיסון, 
בטיבה טיפול נוגד: אנטיהיסטמין ,קורטיקוסטרואידים, ואדרנלין הם המומלצים לשימוש, תלוי 

 וחומרתה של תגובת היתר.
להשראת פריעים יותר וירוס אינם מ-אימהיים כנגד פרווהנוגדנים ההגיל של גורי הכלבים שבו 

בדם האם, וכן בכמות הנוגדנים , משתנה ותלוי ברמת הנוגדנים (טייטר) שמצויה חיסוניות פעילה
 קולוסטרום. שספגו הגורים ב

 כחומרי שימור. וטימרוסלהתרכיב מכיל ג'נטמיצין 
  

  : מיוחדות לשימוש בבע"חהוראות 
טפל, מתוך היכרותו עם ההיסטוריה השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הרופא הוטרינר המ

 ומצבו הבריאותי של בעל החיים.
 .טפיליםנגועים בשאינם  ,בריאים בלבד כלביםיש לחסן 

 יש להשתמש במחט ומזרק סטריליים חדשים, ללא כימיקלים.
 

 :תופעות לוואי
בעת ההזרקה עלול להיגרם כאב, אשר אמור לחלוף ממספר שניות עד חמש דקות לאחר ההזרקה. 

 לאחר ביצוע החיסון, נפיחות קלה וחולפת (לעיתים כואבת) עלולה להופיע באזור ההזרקה. 
במקרים נדירים עלולה להתרחש תגובת רגישות יתר (אנפילקסיס), חום, עייפות, התנפחות הפנים, 

 שולים עלולים להופיע זמן קצר לאחר הזרקת התרכיב.הקאות או של
 

 על התפתחות עכירות קרנית אינו קשור לתרכיב זה. המצביע מידע 
 שימוש במהלך הריון והנקה:

 אין לחסן כלבות הרות.
 

  :הוראות שימוש ודרך המתן מינון,
מכיל את התרכיב את תכולת הממס הסטרילי אשר בבקבוקון המצורף אל תוך הבקבוקון ההעבר 

 .מורחףבתרכיב ה מיד. השתמש המסהערבב בעדינות עד ספטית, -בצורה א
 מ"ל), תת עורית או תוך שרירית. 1( הזרק מנה אחת

 

יש לתת לפחות שתי שבועות או מאוחר יותר,  6בגיל ניתן לתת את המנה הראשונה של התרכיב 
עד  ,שבועות 2-4 לאחרמתן התרכיב  מנות של התרכיב לשם התחסנות ראשונית ולכן יש לחזור על

   שבועות. 12גיל 
 .של התרכיב פעם בשנה ע"י מתן מנה אחת מומלץ לחזור על החיסון

  
 :תרופתיות-תגובות בין

 לא ידוע
 :יתר מנת

 ללא סימנים מיוחדים.
 : פרמצבטיות אזהרות

  .תרכיבים אחרים אין לערבב עם
 Gentamicin and Thimerosal : חומר משמר

 



 :מדף חיי
 חודשים. 18 –תרכיב מיובש בהקפאה 

 .מידיש להשתמש  - שעבר המסה ע"י ממסתרכיב 
 :הוראות אחסנה 

  , להמנע מחשיפה לאור, אין להקפיא.- C8 2°של  בטמפ' בקירור תרכיביש לאחסן את ה
 :אריזה
, halogenobutylגומי  סגורים בעזרת פקק מנה יחידהבתכולה של  I זכוכית סוג בקבוקוני -תרכיב 

 במכסה אלומיניום מוצפן. ואטומים
, halogenobutylגומי  מ"ל , סגורים בעזרת פקק 1בקבוקוני זכוכית או פלסטיק המכילים  –ימי ממס מ

 ואטומים במכסה אלומיניום מוצפן.
צעדים מיוחדים להשלכת של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים 

 ישימוש או חומר הםרפואי שלא נעשה ב יםמוצרעל  שימוש בתכשיר רפואי וטרינרי.שמקורם ב
 .תאם לדרישות הרגולטוריותממוצר וטרינרי רפואי להיות מושלך בה םפסולת שמקור

 
 :אזהרות לאדם

 לשימוש וטרינרי בלבד. .1

 הרחק מהישג ידם של ילדים. .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

ולהציג את תווית  , יש להיוועץ ברופאלתרכיבבמקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם  .6
 התרכיב.

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

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

 : יבואן
   6085001.שוהם, 960, ד..ת ן,"חמ פארק תעשיות  23, החורש בע"מ, דרךשיווק טמרקט וו
 

 


