
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
Nobivac DHP liofiliz āts injekciju suspensijas pagatavošanai suĦiem 
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1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Nīderlande 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS 
 
Nobivac DHP liofiliz āts injekciju suspensijas pagatavošanai suĦiem 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   
 
Katrs flakons satur vienu devu: 
 
Akt īvās vielas: 
 
- ne mazāk kā 4,0 log10 TCID50 dzīvu suĦu mēra vīrusu (CDV) celmu Onderstepoort; 
- ne mazāk kā 4,0 log10 TCID50 dzīvu suĦu adenovīrusu, tips 2 (CAV-2) celmu Manhattan 

LPV3; 
- ne mazāk kā 7,0 log10 TCID50 dzīvu suĦu parvovīrusu (CPV) celmu 154. 
 
Palīgviela(s): 
 
Stabilizējošs šėīdums. 
 
4. INDIK ĀCIJAS 
 
SuĦu aktīvai imunizācijai pret suĦu mēri (CDV), suĦu kontagiozo hepatītu, kuru ierosina suĦu 
adenovīruss tips 1 (ICH), suĦu parvovīrusa slimību (CPV) un respiratoro slimību, kuru 
ierosina suĦu adenovīruss tips 2 (CAV2). 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nav. 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Dažkārt pēc vakcinācijas var novērot vieglas anafilaktiskā tipa hipersensivitātes reakcijas, kā 
tas ir iespējams pēc visām svešām olbaltumvielām. Šāda tipa reakcijas vairumā gadījumu ir 
pašierobežojošas.    
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
SuĦi. 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 



1 ml izšėīdinātas vakcīnas subkutānai injekcijai.  
 
Izšėīdina tūlīt pirms lietošanas, pievienojot viena Nobivac Lepto (suĦu leptospirozes vakcīna) 
flakona saturu (1,0 ml), viena Nobivac Rabies flakona (1,0 ml) saturu, viena Nobivac RL 
flakona (1,0 ml) saturu vai viena Nobivac Diluent flakona (1,0 ml) saturu.  
 
Vakcinācijas programmas: 
Tiek iekĜautas šādas rekomendācijas, jo imunizācija ar Nobivac DHP veidos daudz plašākas 
vakcinācijas programmas daĜu: 
a.  Programma kucēniem, kad inficēšanās ar mēri un/vai parvo ir iespējams līdz 8-9 
nedēĜu vecuma; un kucēna Maternālo Antivielu (MA) statuss nav zināms.  
 4-6 nedēĜu vecumā – Nobivac Parvo-C vai Nobivac Puppy DP; 
 8-9 nedēĜu vecumā – Nobivac DHP ar Nobivac Lepto; 
 12 nedēĜu vecumā – Nobivac DHP ar Nobivac Lepto, Nobivac Rabies vai Nobivac 
RL. 
 
b.  Programma kucēniem, ja vakcināciju uzsāk 8-9 nedēĜu vecumā: 
 8-9 nedēĜu vecumā – Nobivac DHP ar Nobivac Lepto; 
 12 nedēĜu vecumā – Nobivac DHP ar Nobivac Lepto, Nobivac Rabies vai Nobivac 
RL. 
 
c. Programma kucēniem, ka vakcinācija nav uzsākta līdz 12 nedēĜu vecumam: 
 12 nedēĜu vecumā – Nobivac DHP ar Nobivac Lepto, Nobivac Rabies vai Nobivac 
RL; 
 14-15 nedēĜu vecumā – Nobivac Lepto. 
 
Revakcinācija ir jāveic katru gadu.  
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Tikai veselus suĦus drīkst vakcinēt, un pirms ievadīšanas ir jāveic adekvāta klīniskā 
izmeklēšana. Pēc vakcinācijas pēc iespējas ilgāk līdz 14 dienām, jānovērš saskarsme ar 
iespējamiem infekcijas avotiem. 
 
Ievadīšanai izmantot sterilu aprīkojumu. Novērst vakcīnas kontamināciju ar dezinfekcijas 
līdzekĜu vai spirta paliekām.  
 
Pieredze rāda, ka kucēnu maternālo antivielu statuss metienā ievērojami variē, un nevajadzētu 
balstīties uz vienas pašas kuces seroloăisko izmeklēšanu.  
 
Drīkst vakcinēt grūsnus dzīvniekus.  
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠAN Ā  
 
Nav piemērojams.  
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
 
Uzglabāt ledusskapī  (2°C - 8°C). 
Nesasaldēt.  
 



Rūpēties, lai pēc izĦemšanas no ledusskapja novērstu ilgstošu vai atkārtotu pakĜaušanu 
augstām vides temperatūrām; karstas vasaras apstākĜos vakcīnas iedarbība var ievērojami 
samazināties dažu stundu laikā.  
 
Pēc atvēršanas, izlietot 30 minūšu laikā. 
Pēc izšėīdināšanas vakcīna jāizlieto 30 minūšu laikā. 
 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā. 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Kad imunizācija ir visaptverošas vakcinācijas programmas daĜa, Nobivac Lepto, Nobivac 
Rabies un/vai Nobivac RL var tikt izmantoti liofilizētās Nobivac DHP izšėīdināšanai. Nav 
pieejama informācija par iedarbību, ja vakcīnu lieto kopā ar citām vakcīnām, izĦemot 
Nobivac KC.  
 
Tāpēc iesaka nelietot citas vakcīnas, izĦemot Nobivac KC, vismaz 14 dienas pirms un pēc 
vakcinācijas ar šo vakcīnu. 
 
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  
 
06.08.2010 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Izplatīšana – tikai praktizējošam veterinārārstam. 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 
 
Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam kontaktēties ar 
reăistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 
 


