
 לשימוש וטרינרי בלבד
 לשימוש בבעלי חיים בלבד

 לשימוש בכלבים בלבד

 4לפטו® נוביווק 

4LEPTO ®NOBIVAC 

 תרכיב חיידקי לפטוספירה

 . (ml 1) של התרכיב אחת מנה המכיל בקבוקון אחד  :תכולה

 הרכב:

 

 מרכיבים פעילים כמות למנה

80 hamster PD 80≤ Leptospira Canicola (LC), LC-NY strain 

80 hamster PD 80≤ Leptospira grippotyphosa (LG) 

80 hamster PD 80≤ Leptospira icterohaemorrhagiae (LI), LI-

11403 J strain 

80 hamster PD 80≤ Leptospira Pomona (LP) 

 

 Bואמפותריצין  גנטמיצין חומר משמר:

 
 :התוויות

מניעת ב לסיועשל כלבים בריאים  לחיסונםמומלץ המומת חיידקים  הוא תרכיב 4לפטוק יוותרכיב נוב

 .L -ו ,L. canicola ,L. icterohaemorrhagiae ,L. pomonaותמותה הנגרמות על ידי נגיפי  המחל

grippotyphosa,  מניעת הפרשת נגיףLeptospira  בשתן(leptospiruria ) נגיפיהנגרמת על ידי,L. 

canicola  L. icterohaemorrhagiae ,ו- L. grippotyphosa הפרשת נגיף מניעת וסיוע ב

Leptospira  הנגרמת על ידי בשתןL.pomona. 

 
 :מינון ודרך מתן

לתת מנת  יששבועות לאחר מכן  2-4. שבועות ומעלה 8מ"ל( תת עורית בגיל  1מנה אחת )לחסן ביש 
 דחף.

 .ם, שלא עוקרו בדרך כימיתייסטרילחדשים ובמזרק ומחט שתמש יש לה
 .יש לנער היטב לפני שימוש

 
 יסון חוזר:ח

 מדי שנה.מנה אחת 
 

 אזהרות לבעלי חיים:

 .בלבדונקיים מטפילים יש לחסן כלבים בריאים 

 .כימית מעוקרים לא, חדשים ומזרקים במחטים להשתמש יש

 .השימוש לפני היטב ערבב

 .ראשונה בפתיחה התרכיב מלוא את לסיים יש

. יתר-מרגישות שנובעות אחרות דלקתיות תגובות או/ו אנפילקסיס לייצר עשוי ביולוגי במוצר השימוש

 .התגובה ולחומרת לאופי בהתאם היסטמינים-ואנטי קורטיקוסטרואידים, אפינפרין לתת ניתן: אנטידוט

 



 
 אזהרות לאדם:

 לשימוש וטרינרי בלבד.

 של ילדים. וראייתםהרחק מהישג ידם 

 המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.

 אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.

 יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.

 התרכיב.במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית 

 

 :תופעות לוואי
מידית חריפה )אנפילקסיס(, חום, עייפות, בצקת  ת רגישות יתרבמקרים נדירים עלולה להתרחש תגוב

 .בפנים, הקאות או שלשולים זמן קצר לאחר החיסון
 על גבי העלון, יש ליידע את הווטרינר המטפל. אם נצפו תופעות לוואי אחרות מאלו שצוינו

 
 הריון:שימוש במהלך 

 .לשימוש בכלבות הרותאסור 
 

 :תגובות בין תרופתיות
 .אחרים תרכיבים עם התרכיב את לערבב אין
 

 הוראות אחסון:
 של ילדים. וראייתםק מהישג ידם יהרחיש ל

 (.2-7°Cיש לאחסן את התרכיב בקירור )
 אין להקפיא. 

 

וטרינרי או פסולת חומרים צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי 

 שמקורה בשימוש בתכשיר רופאי וטרינרי:

 יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות במדינה. 

 
סגור עם פקק , (ml 1)של התרכיב  המכיל מנה אחת בקבוקון אחד בקבוקונים. 25קופסה עם  אריזה:

 .אלומיניום מכסהגומי, וחתום ב

 ארה"ב 68103אומהה, אנ. אי אינטרווט בע"מ, : יצרן

 

  .09-9533375טל:  .45240אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון בעל הרישום: 

 הווטרינריים השירותים י"ע ואושר נבדק זה עלון

 01.2020  :בתאריך
 הווטרינריים התרכיבים בפנקס התרכיב רישום מספר

 6-288-07-15 :הינו

 


