LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/MRP/08/1570
Nobivac Ducat liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai kaķiem
1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Nīderlande
Attiecīgajā dalībvalstī pārstāv vietējās kompānijas.
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Nīderlande
2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobivac Ducat liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai kaķiem
3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Vienā devā 1 ml izšķīdinātas vakcīnas:
- dzīvs, novājināts kaķu rinotraheīta vīruss, celms G2620A ne mazāk kā 4,8 log10 TCID50* ,
- dzīvs, novājināts kaķu kalici vīruss, celms F9 ne mazāk kā 4,6 log10 PFU** .
* inficējošā deva audu kultūrā
** iekaisuma plankumu veidojošās vienības

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Kaķu aktīvai imunizācijai pret kaķu vīrusa izraisīto rinotraheītu (kaķu herpes 1.tipa vīruss) un kaķu
kalici vīrusa izraisīto infekciju. Vakcinācija samazina klīniskās pazīmes, ko izraisa inficēšanās ar šiem
vīrusiem.
Imunitātes iestāšanās: 4 nedēļas.
Imunitātes ilgums: 1 gads.
5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot grūsnības vai laktācijas laikā, jo produkts nav ticis pārbaudīts grūsnām vai laktējošām
kaķenēm.
6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Injekcijas vietā vienu dienas var novērot nelielu, dažkārt sāpīgu pietūkumu (<5mm). Var novērot
nelielu pārejošu rektālās temperatūras paaugstināšanos, kaut gan dažkārt pirmajā dienā pēc
vakcinācijas var novērot pārejošu letarģiju. Dažos gadījumos vakcīna var izraisīt alerģiskas reakcijas
(nieze, aizdusa, vemšana, caureja un kolapss).
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
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7.

MĒRĶA SUGAS

Kaķi.
8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ļaut sterilajam šķīdinātājam sasilt līdz istabas temperatūrai. Aseptiski izšķīdināt liofilizētu vakcīnu
vienā ml šķīdinātāja. Pēc šķīdinātāja pievienošanas labi saskalināt. 1 ml izšķīdinātas vakcīnas ievadīt
ar subkutānu injekciju.
- Pamatvakcinācija: kaķiem sākot no 8 nedēļu vecuma ievadīt divas reizes ar 3-4 nedēļu intervālu.
- Revakcinācija: jāveic katru gadu.
Sākotnējā vakcinācijas kursā var lietot Intervet vakcīnu, kas satur trakumsērgas antigēnu, Pastēra RIV
celmu, lai atšķaidītu Nobivac Ducat vakcinējot 12 nedēļu vecumā (kur šī vakcīna un kombinētā
lietošana ir atļauta).
9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Izšķīdināta vakcīna jāizlieto 30 minūšu laikā.
10.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Vakcīna: Uzglabāt ledusskapī (2-8C). Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.
Šķīdinātājs: Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C, ja uzglabā atsevišķi no vakcīnas.

11.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Pierādīts, ka vakcinācija sešu nedēļu vecumā ir droša.
Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus. Rūpēties, lai kaķa vakcinācijas laikā neveidotos aerosols, jo
nazāla vai orāla iedarbība var izraisīt klīniskas respiratoras pazīmes, ieskaitot letarģiju un savārgumu.
Tā paša iemesla dēļ jānovērš iespēja, ka kaķis laiza injekcijas vietu.
Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad tā tiek lietota ar citām
veterinārajām zālēm, izņemot Intervet vakcīnu, kas satur trakumsērgas antigēnu, Pastēra RIV celmu,
kur šī vakcīna un kombinētā lietošana ir atļauta. Lēmumu par Nobivac Ducat lietošanu pirms vai pēc
citu veterināro zāļu lietošanas jāpieņem izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
Pārdozēšanas gadījumā injekcijas vietā4-10 dienas var novērot pārejošu pietūkumu (≤5mm). Var
novērot nelielu pārejošu ķermeņa temperatūras paaugstināšanos (< 40,8°C), kaut gan dažkārt pirmajā
dienā pēc vakcinācijas var novērot pārejošu letarģiju.
Nesajaukt kopā ar citām veterinārām zālēm, izņemot šķīdinātāju, kas tiek piegādāts kopā ar vakcīnu
vai ar Intervet vakcīnu, kas satur trakumsērgas antigēnu, Pastēra RIV celmu (kur šī vakcīna un
kombinētā lietošana ir atļauta).
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un
uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.
12.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.
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13.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA

11/2014
14.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam.
Iepakojuma izmēri: 5x, 10x, 25x, 50x 1 vakcīnas un šķīdinātāja deva
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
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