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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
V/NRP/00/1233 

 
Canigen CHPPi/L liofiliz āts un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai suĦiem 

 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 
DAŽĀDI 

 
Reăistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 
Virbac S.A. 
1ère avenue - 2065 m - L.I.D. - 
06516 Carros Cedex 
Francija 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS 
 
Canigen CHPPi/L liofiliz āts un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai suĦiem 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 
 
Liofiliz ētā vakcīnas daĜa (viena deva) 
 
Akt īvās vielas:  
SuĦu mēra vīruss (CDV) – Lederles celms 103 - 105 ŠKID50*  

2. tipa suĦu adenovīruss (CAV-2) – Manhetenas celms 104 - 106 ŠKID50*  

SuĦu parvovīruss (CPV) - CPV780916 celms 105 - 107 ŠKID50*  

SuĦu paragripas vīruss (CPIV) – Manhetenas celms 105 - 107 ŠKID50*  

  
Palīgviela:  
Želatīnu saturoša stabilizējoša buferviela  
* Šūnu kultūras infekciozā deva 
 
Šėidr ā vakcīnas daĜa (viena deva - 1 ml) 
 
Akt īvās vielas:  
Leptospira interrogans canicola serogrupa (L. canicola)  
minimālais titrs ne mazāks par 833 106 baktērijām/ml pirms inaktivācijas nodrošina aizsardzību > 80% 
gadījumu* 
  
Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae serogrupa (L. icterohaemorrhagiae) 
minimālais titrs ne mazāks par 833 106 baktērijām/ml pirms inaktivācijas nodrošina aizsardzību > 80% 
gadījumu* 
 
Palīgviela:  
Triptonu saturoša stabilizējoša buferviela  
 
*saskaĦā ar Eiropas Farmakopejas 447. monogrāfiju, iedarbības pārbaude kāmjiem 
 
4. INDIK ĀCIJAS 
 
Aktīvai suĦu imunizēšanai no 8 nedēĜu vecuma: 
- lai novērstu mirstību no suĦu mēra un 1. tipa suĦu adenovīrusa izraisīta infekcioza suĦu hepatīta 
un šo slimību klīniskās pazīmes; 
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- lai novērstu mirstību no suĦu parvovīrusa infekcijas, šīs slimības klīniskās pazīmes un mazinātu 
suĦu parvovīrusa izdalīšanos; 
- lai mazinātu inficēšanos ar suĦu paragripas vīrusu, kā arī šī vīrusa izraisītas elpceĜu slimības 
klīniskās pazīmes; 
- lai mazinātu inficēšanos ar suĦu klepus vīrusu (2. tipa suĦu adenovīrusu un suĦu paragripas 
vīrusu) un šīs slimības klīniskās pazīmes; 
- lai mazinātu asiĦu inficēšanos ar L. canicola un L. icterohaemorrhagiae, šo baktēriju koloniju 
veidošanos nierēs un izdalīšanos ar urīnu, mirstību, slimības klīniskās pazīmes un radītos bojājumus. 
 
Pierādīts, ka imunitāte sāk veidoties pēc 3 nedēĜām pret CDV, CPV un suĦu klepu, pēc 4 nedēĜām pret 
CAV-1 un CPIV, pēc 5 nedēĜām pret L. canicola un pēc 2 nedēĜām pret L. icterohaemorrhagiae. 
 
Imunitāte saglabājas vienu gadu pēc primārās vakcinācijas pret norādītajām sastāvdaĜām. 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nav. 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Pēc vakcīnas ievadīšanas lielākai daĜai dzīvnieku rodas viegls un pārejošs pietūkums, kas var būt 
sāpīgs. Šī reakcija izzūd spontāni 7 – 14 dienu laikā bez ārstēšanas. Var novērot arī pazīmes, kas 
parasti rodas pēc vakcinēšanas (drudzis, apātija, anafilakse). 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
SuĦi. 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Lietošanai zemādā. 
Pēc liofilizētās vakcīnas vīrusu daĜas izšėīdināšanas ar šėidro vakcīnas daĜu, kas satur inaktivētas 
Leptopspira sugas baktērijas, vienu devu Canigen CHPPi/L ievada zemādā atbilstoši šādai 
vakcinēšanas shēmai: 
Primārā vakcinēšana 
Pirmā Canigen CHPPi/L injekcija kucēniem no 8 nedēĜu vecuma. 
Otra injekcija pēc 3- 4 nedēĜām. 
Revakcinācija 
Ik pēc gada. 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Skat. 8. apakšpunktu „Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un paĦēmiena”. 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā 
 
Nav piemērojams. 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C). 
Nesasaldēt. 
Sargāt no gaismas. 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā. 
Derīgums pēc atšėaidīšanas: lietot nekavējoties. 
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12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Pieejami drošības un efektivitātes dati, kas liecina, ka šo vakcīnu var lietot kopā ar Rabigen Mono. 
Nelietot Canigen CHPPi/L kopā ar citām vakcīnām, izĦemot Rabigen Mono. 
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 
- Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus. 
- Vismaz 10 dienas pirms vakcinēšanas ieteicams lietot attārpošanas līdzekli. 
- Ja rodas anafilaktisks šoks, jāveic atbilstoša simptomātiska ārstēšana. 
Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai 
Ja vakcīna nejauši injicēta sev, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai vakcīnas marėējums. 
Drīkst lietot grūsnības laikā. Laktācija: lietot saskaĦā ar atbildīgā veterinārārsta ieguvuma/riska 
novērtējumu. 
Ievadot Canigen CHPPi/L desmit reizes lielāku devu, nav konstatētas citas reakcijas, izĦemot tās, kas 
minētas 6. apakšpunktā „Nevēlamās blakusparādības". 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc EXP. 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām. 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
09.06.2010 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Igaunija 
Tālr.: + 3726709006 


