ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Rabigen - Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της λύσσας του σκύλου και της γάτας.

1.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:
Virbac SA
1ere Avenue – 2065 – L.I.D.
06516, CARROS cedex - FRANCE
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Virbac SA
1ere Avenue – 2065 – L.I.D.
06516, CARROS cedex - FRANCE

2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Rabigen - Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της λύσσας του σκύλου και της γάτας.

3.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δραστικά συστατικά ανά δόση:
Εναιώρημα αδρανοποιημένου στελέχους ιού λύσσας VP 12 ελάχιστος τίτλος
1 I.U. (max)
Ρυθμιστικό – ισοτονικό διάλυμα q.s.f…………0.24 ml
Ίχνη γενταμυκίνης
Ανοσοενισχυτικό
3% γέλη υδροξειδίου του αλουμινίου………….0,12 ml
4.
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Ενεργητική ανοσοποίηση σκύλου και γάτας κατά της λύσσας.
5.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Επειδή δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για την χορήγηση του εμβολίου κατά την περίοδο της
εγκυμοσύνης και της γαλουχίας συνιστάται να μην εμβολιάζετε τα θηλυκά ζώα κατά τις περιόδους
αυτές.
6.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ένα μικρό και παροδικό οζίδιο μπορεί να παρατηρηθεί στο σημείο της ένεσης. Εάν παρατηθεί
αναφυλακτική αντίδραση, χορηγείστε αμέσως κορτικοθεραπεία (εάν είναι δυνατόν σε υψηλές δόσεις
ενδοφλεβίως) ή αντισταμινικά και αδρεναλίνη.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
7.
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλος - Γάτα
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8.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ανακινήστε το φιαλίδιο πριν την χρήση.
Εγχύστε όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου υποδορίως ανεξάρτητα από το είδος του ζώου, την ηλικία,
το γένος και το βάρος του ζώου.
Βασικός εμβολιασμός:
Μία ένεση σε ηλικία τριών μηνών.
Αναμνηστικός εμβολιασμός:
Μία δόση κάθε χρόνο υποδορίως.
9.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να μη χορηγούνται κορτικοστεροειδή φάρμακα τις προηγούμενες και τις επόμενες ημέρες από τον
εμβολιασμό.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται.
11.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Διατηρήστε το προϊόν στην πρωτότυπη συσκευασία παραγωγής σε θερμοκρασία +4 οC +2οC σε μέρος
σκοτεινό.
Μην το καταψύχετε.
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης:
2 χρόνια
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με τις συνήθεις συνθήκες αντισηψίας που ισχύουν για
τον εμβολιασμό.
Συνιστάται η εντερική αποπαρασίτωση να γίνεται το λιγότερο 10 ημέρες πριν τον εμβολιασμό.
Εμβολιάστε μόνον υγιή σκύλους και γάτες.
Τα συστατικά του εμβολίου είναι αδρανοποιημένα αλλά πρέπει να τηρούνται απλές προφυλάξεις
ούτως ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και η αυτοένεση. Σε περίπτωση αυτοενέσεως
ενημερώστε το γιατρό αμέσως.
13.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
14.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
VIRBAC HELLAS A.E.
23ºχμ E.O. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210 – 62 19520, Fax. 210 – 81 40900
e-mail: info@virbac.gr, www.virbac.gr
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