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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/03/1610 

 

Vanguard Plus 7 liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai suņiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 
Beļģija 
 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Vanguard Plus 7 liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai suņiem 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Viena deva (1 ml) satur: 

Aktīvās vielas: 

 

Liofilizāts: 

Dzīvs, novājināts suņu mēra vīruss, celms N-CDV ne mazāk kā 10
3,0

 CCID50* 

Dzīvs, novājināts suņu 2. tipa adenovīruss, celms Manhattan ne mazāk kā 10
3,2 

CCID50* 

Dzīvs, novājināts suņu 5. tipa paragripas vīruss, celms NL-CPI-5 ne mazāk kā 10
6,0

 CCID50* 

Satur neomicīna un gentamicīna zīmes. 

 

Šķīdinātājs: 

Dzīvs, novājināts suņu parvovīruss, celms NL-35-D ne mazāk kā 10
7,0

 CCID50* 

Inaktivēta Leptospira icterohaemorrhagiae, celms NADL ne mazāk kā 40 kāmi aizsargājošās devas 

Inaktivēta Leptospira canicola, celms C-51ne mazāk kā 40 kāmi aizsargājošās devas. 

 

Palīgvielas: 

Satur gentamicīna sulfātu, neomicīna sulfātu, albumīnu, tiomersālu, ūdeni injekcijām. 
 

*CCID50 50% šūnu kultūras inficējošā deva. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Suņu aktīvai imunizācijai suņu mēra vīrusa izraisītās mirstības un slimības klīnisko pazīmju 

profilaksei; suņu parvovīrusa (2 a, 2 b un 2 c tips), ieskaitot leikopēnijas, izraisītās mirstības un 

slimības klīnisko pazīmju profilaksei;  suņu 1.tipa adenovīrusa izraisītās mirstības un slimības klīnisko 

pazīmju profilaksei; suņu 2.tipa adenovīrusa izraisīto klīnisko pazīmju un vīrusa izdalīšanās 

mazināšanai; suņu paragripas vīrusa izraisīto patoloģisko pazīmju mazināšanai  un baktēriju 

Leptospira canicola un Leptospira icterohaemorrhagiae izraisīto klīnisko pazīmju un inficēšanās 

mazināšanai suņiem.  

 

Imunitātes sākums: imunitāte pret suņu parvovīrusa sastāvdaļu (2b tips) iestājas septiņas dienas pēc 

sākotnējās vakcinācijas. Imunitāte pret pārējām vakcīnas sastāvdaļām iestājas apmēram 2 nedēļas pēc 

primārās vakcinācijas shēmas pēdējās devas.  
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Imunitātes ilgums:  pret suņu mēra vīrusu, suņu parvovīrusu, suņu 1. un 2. tipa adenovīrusu un 

leptospiras sastāvdaļām ilgst vismaz 12 mēnešus. 

Imunitātes ilgums pret suņu paragripas vīrusu nav noteikts. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 

Nevakcinēt slimus dzīvniekus. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Vakcinētiem suņiem 4-6 stundas pēc vakcinācijas var būt pārejošs pietūkums injekcijas vietā (retos 

gadījumos tas var būt sāpīgs), kas izzūd pats no sevis apmēram 7 dienu laikā. Var būt arī pārejošs 

drudzis.  

Sistēmisku anafilaktisku reakciju gadījumā, ievadīt adrenalīnu un veikt atbilstošu simptomātisku 

ārstēšanu.  

 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, 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 METODES 
 

Subkutānai lietošanai. 

 

Devas un lietošanas veids:  

Aseptiskos apstākļos izšķīdina liofilizātu ar šķīdinātāju.  Rūpīgi samaisa un nekavējoties subkutāni 

injicē visu izšķīdināto flakona saturu (1 ml).  

 

Primārā vakcinācijas shēma: 

Injicē divas vakcīnas devas Vanguard Plus 7 ar 14 dienu intervālu. Pirmo devu var injicēt kucēniem no 

8 nedēļu vecuma. Otro devu injicē kucēniem ne jaunākiem par 12 nedēļām. 

 

Revakcinācija: 

Atkārtotu vakcināciju veikt katru gadu ar vienu vakcīnas devu (1 ml) Vanguard Plus7. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Nelietot ķīmiski sterilizētas šļirces vai adatas, jo tās ietekmēs vakcīnas efektivitāti. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Nav piemērojams. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
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Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2C - 8C). 

Nesasaldēt. 

Derīguma termiņš pēc sagatavošanas atšķaidīšanai: izlietot nekavējoties. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus. 

Vakcinētie dzīvnieki var izdalīt suņu 2. tipa adenovīrusa un suņu parvovīrusa vakcīnas celmus vēl 

dažas dienas pēc vakcinācijas. Tomēr, ņemot vērā šo celmu vājo patogenitāti, vakcinētos dzīvniekus 

nav nepieciešams turēt atsevišķi no nevakcinētiem. 

Imunitātes veidošanos var ietekmēt augsts maternālo antivielu līmenis. Lai arī ir pierādīts, ka vakcīna 

aizsargā pret inficēšanos ar vīrusu arī maternālo antivielu klātbūtnē, kas iespējams radušās lauka 

apstākļos, kuros kādu iemeslu dēļ iespējams ļoti augsts maternālo antivielu līmenis (piemēram, pret 

CPV sastāvdaļām), tas jāņem vērā plānojot vakcinācijas laiku. 

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, skarto vietu nekavējoties mazgāt ar ūdeni. Ja parādās simptomi, 

nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma 

marķējumu ārstam. 

 

Grūsnība: 

Nelietot grūsnības laikā. 

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Pieejamie drošuma un iedarbīguma pētījumi pierāda, ka šo vakcīnu var ievadīt tai pašā dienā ar 

Versiguard Rabies lietojot maisījumā vai injicējot atsevišķi dažādās injekciju vietās. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Pēc pārdozēšanas nenovēro nekādas citas blakusparādības kā tās, kas minētas 6.punktā. „Iespējamās 

blakusparādības”. 

 

Nesaderība: 

Nelietot maisījumā ar citu vakcīnu vai imunoloģiskām zālēm, izņemot Versiguard Rabies. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

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

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

09/2016 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. 

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 


