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LIETOÐANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/02/1487 
 

Nobivac KC 
Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas pilināšanai degunā pagatavošanai suņiem 

 
 
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 
DAŽĀDI 
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2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   
 
Nobivac KC 
Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas pilināšanai degunā pagatavošanai suņiem 
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   
 
Katra 0,4 ml izšķīdinātas vakcīnas deva satur: 
 
Aktīvās vielas: 
 
≥ 108,0 un ≤ 109,7 cfu dzīvas Bordetella bronchiseptica B-C2 celma baktērijas un ≥ 103,0 un ≤ 105,8 
TCID50 dzīvs suņu paragripas vīrusa celms Cornell. 
 
  
4. INDIKĀCIJAS 
 
Suņu aktīvai imunizācijai pret Bordetella bronchiseptica un suņu paragripas vīrusu, lai samazinātu 
suņu audzētavu klepus klīniskos simptomus.  
Imunitātes sākums: ievērojama klīnisko simptomu samazināšanās 8 nedēļas veciem suņiem, kuri tika 
inficēti ar Bordetella bronchiseptica, tika iegūta jau 72 stundas pēc vakcinācijas. Eksperimentālās 
inficēšanas pētījumā ar suņu paragripas vīrusu, imunitāte (vīrusa re-izolācijas biežuma un klīnisko 
simptomu samazināšanās) tika parādīta trīs nedēļas pēc vakcinācijas.  
Imunitātes ilgums: 1 gads. 
 
 
5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 
Nav zināmas.  
 
 
6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Galvenokārt ļoti jauniem uzņēmīgiem kucēniem, dienu pēc vakcinācijas var novērot vieglus 
izdalījumus no acīm un deguna, kurus dažreiz pavada šķaudīšana un klepošana. Simptomi parasti ir 
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īslaicīgi, bet retos gadījumos tie var ilgt līdz četrām nedēļām. Dzīvniekiem, kuri uzrāda daudz 
smagākas pazīmes, var tikt nozīmēta piemērota antibiotiku terapija. 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĶA SUGAS 
 
Suņi 
 
 
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 
0,4 ml izšķīdinātas vakcīnas deva jāievada vienā nāsī. 
Vakcinācijas shēma: 
Suņiem ir jābūt vismaz 3 nedēļas veciem.  
Viena deva ne vēlāk kā 72 stundas pirms sagaidāmā riska perioda, piemēram, īslaicīga ievietošana 
audzētavā vai suņu izstādes apmeklēšana.  
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOÐANAI  
 
Drīkst vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.  
 
Ļauj pievienotajam sterilajam šķīdinātājam sasilt līdz istabas temperatūrai (15-25 C).  
Aseptiski izšķīdina liofilizēto vakcīnu ar šķīdinātāju. Pēc šķīdinātāja pievienošanas labi saskalina. 
Noņem adatu, pievieno aplikatora galu un ievada 0,4 ml vienā nāsī. Flakona saturs ir jāizlieto 1 
stundas laikā pēc produkta izšķīdināšanas.  
 
Nelietot kopā ar citiem intranazāliem līdzekļiem vai antibiotiku terapijas laikā. Nav pieejama 
informācija par zāļu nekaitīgumu un efektivitāti, ja vakcīnu lieto kopā ar citām. Tāpēc iesaka nelietot 
citas vakcīnas vismaz 14 dienas pirms vai pēc vakcinācijas ar šo vakcīnu. Gadījumā, ja antibiotikas 
tika lietotas vienas nedēļas laikā pēc vakcinācijas, vakcinācija ir jāatkārto pēc antibiotiku terapijas 
pabeigðanas. 
 
Drīkst lietot grūsnības laikā. 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 
Nav piemērojams. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
 
Uzglabāt ledusskapī  (2C - 8C) 
Izšķīdinātā vakcīna ir jāizlieto 1 stundas laikā.  
 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. 
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12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Vakcinētie dzīvnieki var izplatīt Bordetella bronchiseptica vakcīnas celmu līdz sešām nedēļām un suņu 
paragripas vakcīnas celmu dažas dienas pēc vakcinācijas. Tādējādi ir ieteicams novērst šajā periodā ciešu 
kontaktu starp imūnkompromitētiem cilvēkiem un vakcinētiem dzīvniekiem. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM  VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 
 
15. CITA INFORMĀCIJA 
 
Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam. 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 
 


