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LIETOÐANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/93/0040 
 
 

Nobivac Rabies 
Ūdens suspensija injekcijai liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, lapsām, seskiem, suņiem un kaķiem 
 
 
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS 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 ZĀĻU NOSAUKUMS   
 
Nobivac Rabies 
Ūdens suspensija injekcijai liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, lapsām, seskiem, suņiem un kaķiem 
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  
 
Katra deva satur:  
 
Aktīvā viela: 
 
1 ml trakumsērgas vīrusa celms Pasteur RIV, kas audzēts šūnu kultūrā, inaktivēts ar BPL un, kas 
ierosina ne mazāk kā 2 SV, kas noteiktas potences testā.  
 
Palīgviela(s): 
 
Tiomersāls    0,1 mg (0,01%) 
Stabilizējošs šķīdums 
 
  
4. INDIKĀCIJAS 
 
Veselu suņu, kaķu, liellopu, aitu, kazu, lapsu, sesku un zirgu un principā visu klīniski veselu 
zīdītājdzīvnieku aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu.  
 
 
5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 
Nav 
 
 
6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Pēc subkutānas ievadīšanas injekcijas vietā reti var novērot pārejošu iztaustāmu mezgliņu.  
Retos gadījumos pēc ievadīšanas var novērot vispārīgas pastiprinātas jutības reakcijas. Šādā gadījumā 
var tikt indicēta subkutāna adrenalīna ievadīšana. 
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Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĶA SUGAS 
 
Suņi, kaķi, liellopi, aitas, kazas, lapsas, seski un zirgi.  
 
 
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 
1ml vakcīnas intramuskulārai vai subkutānai injekcijai.  
 
 Suņi/kaķi Liellopi/zirgi Aitas/kazas Seski/lapsas 
Primārā vakcinācija 
vecumā vai vecākiem 

3 mēneši* 6 mēneši* 6 mēneši* 3 mēneši* 

Revakcinē ik pēc  3 gadiem** 2 gadiem** 1 gada** 1 gada** 
Ievadīšanas veids i.m. vai s.c. i.m. i.m. s.c. 
 
*Primārā vakcinācija var tikt veikta agrīnākā vecumā, bet tad vakcināciju atkārto 3 vai 6 mēnešu vecumā, 
atkarībā no sugas.  
** Spēkā esošie vietējie noteikumi var noteikt pieprasīt ātrāku revakcināciju.  
 
Seroloģisko pētījumu rezultāti parāda, ka aitu, kazu un lapsu vakcinācija nodrošina aizsardzību ne 
mazāk kā vienu gadu.  
 
Latvijā revakcinācija ir jāveic katru gadu.  
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOÐANAI  
 
Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.  
Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai (15-25 C).  
Izmantot sterilas šļirces un adatas.  
Pirms un lietošanas laikā labi saskalināt.  
 
Suņiem: Nobivac Rabies var tikt lietots, lai izšķīdinātu liofilizētās Nobivac vakcīnas: Nobivac DHPPi, 
Nobivac DHP, Nobivac Puppy DP, Nobivac Parvo-C, un kombinācijā ar Nobivac L.  
Kaķiem: Nobivac Rabies var tikt lietots, lai izšķīdinātu liofilizēto Nobivac Tricat vakcīnu.  
Nesajaukt ar citu vakcīnu vai imunoloģisko produktu.  
 
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). 
Nesasaldēt. 
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10 devu iepakojumam, atvērtie flakoni ir jāizlieto 3 stundu laikā. 
 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un 
uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 
 
 
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 
 
22/09/2008 
 
15. CITA INFORMĀCIJA 
 
Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam. 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 
 


