INFORMACINIS LAPELIS
BIOCAN DHPPi+LR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti
Gyva vakcina nuo šunų maro (CDV), infekcinio hepatito (CAV-1), infekcinio laringotracheito (CAV-2),
parvoviroz÷s (CPV-2), paragripo (CPIV-2) ir inaktyvuota vakcina nuo šunų leptospiroz÷s ir pasiutlig÷s
1.

RINKODAROS TEISöS TURöTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE
ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teis÷s tur÷tojas ir gamintojas:
Bioveta, a. s.,
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOCAN DHPPi+LR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti
Gyva vakcina nuo šunų maro (CDV), infekcinio hepatito (CAV-1), infekcinio laringotracheito (CAV-2),
parvoviroz÷s (CPV-2), paragripo (CPIV-2) ir inaktyvuota vakcina nuo šunų leptospiroz÷s ir pasiutlig÷s

3.

VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje vakcinos doz÷je (1 ml) yra:
a) liofilizate (BIOCAN DHPPi) yra:
veikliųjų medžiagų:
gyvų nusilpnintų šunų maro virusų
gyvų nusilpnintų šunų adenovirusų
gyvų nusilpnintų šunų parvovirusų
gyvų nusilpnintų šunų paragripo virusų
pagalbinių medžiagų:
liofilizavimo terp÷s

ne mažiau kaip 103,0 ir ne daugiau kaip 104,5 TCID50,
ne mažiau kaip 103,5 ir ne daugiau kaip 104,5TCID50,
ne mažiau kaip 104,5 ir ne daugiau kaip 105,5 TCID50,
ne mažiau kaip 103,0 ir ne daugiau kaip 104,2 TCID50,
iki 1 ml,

b) skiediklyje (BIOCAN LR) yra:
veikliųjų medžiagų:
inaktyvuotų pasiutlig÷s virusų
ne mažiau kaip 2 TV,
inaktyvuotų Leptospira icterohaemorrhagiae
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT*,
inaktyvuotų Leptospira canicola
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,
inaktyvuotų Leptospira grippotyphosa
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,
* vidutinis geometrinis specifinių antikūnų titras, nustatomas mikroagliutinacijos tyrimu;
adjuvanto:
aliuminio hidroksido suspensijos;
pagalbinių medžiagų:
mitybin÷s terp÷s.

4.

INDIKACIJOS

12 sav. amžiaus ir vyresniems šunims aktyviai imunizuoti nuo šunų maro, infekcinio hepatito, infekcinio
laringotracheito, parvoviroz÷s, paragripo, pasiutlig÷s ir dažniausiai pasitaikančių leptospirų padermių
(Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira canicola, Leptospira grippotyphosa).

5.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima vakcinuoti karščiuojančių gyvūnų.

6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Injekcijos vietoje gali pasireikšti vietin÷ reakcija – žirnio dydžio sukiet÷jimas, kuris išnyksta per 3 sav.
Labai retai gali pasireikšti padid÷jusio jautrumo reakcijos.
Pasteb÷jus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepamin÷tą poveikį, būtina
informuoti veterinarijos gydytoją.

7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8.

DOZöS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Nepaisant gyvūno amžiaus, svorio ar veisl÷s, po oda reikia švirkšti 1 ml vakcinos.
Pirmą kartą vakcinuoti galima 12 sav. amžiaus šuniukus.
Pavojus užsikr÷sti infekcine liga
Gyvūno amžius
N÷ra
5–6 sav.
7–8 sav.
8–10 sav.
12–16 sav.
Kasmet revakcinuoti

DHPPi + L
DHPPi + LR (R)
DHPPi + LR (R)

Esant parvoviroz÷s
pavojui
Puppy (P) + C
Puppy (P) + C
DHPPi + L
DHPPi + LR (R)
DHPPi + LR (R)

Esant maro
pavojui
Puppy (DP, DHPPi) + C
Puppy (DP, DHPPi) + C
DHPPi + L
DHPPi + LR (R)
DHPPi + LR (R)

Pastaba:
Vakcinų pavadinimai skliausteliuose (P, R, DP, DHPPi) reiškia alternatyvų BIOCAN vakcinų
pasirinkimą.
Vakcinų pavadinimai +C, +L, +LR reiškia galimybę tuo pat metu vakcinuoti kitomis BIOCAN
vakcinomis.
V÷liau galima vakcinuoti ir kitomis vakcinomis:
BIOCAN M plus – šunims nuo Microsporum canis nuo 8 sav. amžiaus,
BIOCAN B – šunims nuo Laimo ligos nuo 12 sav. amžiaus,
BIOCAN T – šunims nuo stablig÷s, vyresniems nei 12 sav. amžiaus.

9.

NUORODOS DöL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą buteliuką reikia gerai suplakti.

10.

IŠLAUKA

Nenumatyta.

11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti sausoje v÷sioje vietoje, 2–8 °C temperatūroje.
Negalima užšaldyti.

12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Vakcinuoti galima tik sveikus ir gerai įmitusius šunis.
Rekomenduotina likus 10 d. iki numatomos vakcinacijos šunims skirti antiparazitinių vaistų.
Savaitę po vakcinacijos šunys neturi būti treniruojami ar patirti didelių krūvių.
Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuot÷s.
Atskiestą vakciną reikia sunaudoti nedelsiant.
Nerekomenduotina vakcinuoti kalių paskutiniąsias dvi šuningumo savaites d÷l bendrinių nuostatų (pvz.,
galimi pažeidimai fiksuojant vaikingą patelę ir pan.).
Vakciną BIOCAN DHPPi+LR galima naudoti atskirai ar kartu su vakcinomis BIOCAN C, BIOCAN M
Plus, BIOCAN B.

13.

SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO
NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies
reikalavimus.

14.

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2009-10-14

15.

KITA INFORMACIJA

Farmakoterapin÷ grup÷: gyvos ir inaktyvuotos virusin÷s bei bakterin÷s šunų vakcinos.
ATCvet kodas: QI07AJ06.
Sušvirkštus vakciną, gyvūnų organizmas vakcinos antigenus priima kaip išorinius veiksnius ir aktyvuoja
apsauginius organizmo mechanizmus (makrofagus, opsoninus, interleukinus, B limfocitus ir t.t.), d÷l to
ima formuotis specifiniai vakcinos antigeninių komponentų antikūnai. V÷liau tai saugo organizmą nuo
infekcijos patekus užkratui.
Imunitetas pradeda formuotis pra÷jus 14 d. po pirmosios vakcinacijos ir visiškai susiformuoja per kitas
14 d. po revakcinacijos. Revakcinuoti reikia po 14–21 d. Pastoviam vakcinuotų gyvūnų imunitetui
palaikyti jie turi būti revakcinuojami kasmet.

