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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ:
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 υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Virbac SA
1ere Avenue – 2065 – L.I.D.
06516, CARROS cedex - FRANCE
2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

FELIGEN CRP
3.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δόση εμβολίου περιέχει:
Λυοφιλοποιημένο προϊόν
Δραστικά συστατικά:
- Ζωντανός τροποποιημένος ιός πανλευκοπενίας, στέλεχος DSV-CL-72-7ρ, με ελάχιστο τίτλο
103DICP50
- Ζωντανός τροποποιημένος ιός λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας, στέλεχος FVR VB 92, με ελάχιστο τίτλο
105DICP50
- Ζωντανός τροποποιημένος καλυκοϊός γάτας, στέλεχος F9 VB 76, με ελάχιστο τίτλο 104,1DICP50
Έκδοχα:
Λακτόζη
L-γλουταμικό οξύ
K2HPO4
KH2PO4
Ζελατίνη

135 mg
1,3 mg
2,5 mg
0,7 mg
10,8 mg

Διαλύτης:
Απεσταγμένο νερό για ενέσιμη χρήση
4.

1 ml

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για την ενεργητική ανοσοποίηση των γατών κατά της ρινοτραχειίτιδας, της καλυκοΐωσης και της
πανλευκοπενίας.
5.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να χορηγείται μόνο σε υγιή ζώα.
Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυες γάτες.
Σε περίπτωση εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων ενδείκνυται η χρήση επινεφρίνης ή ατροπίνης.
6.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Υπερθερμία και η απάθεια μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών μετά τον
εμβολιασμό. Μια τοπική αντίδραση (πόνος κατά την ψηλάφηση, μικρό οίδημα ή οζίδιο) μπορεί
επίσης να παρατηρηθεί στο σημείο της έγχυσης μετά τον εμβολιασμό, η οποία υποχωρεί αυθόρμητα
μέσα σε 4 εβδομάδες. Περιστασιακές αντιδράσεις υπερευαισθησίας μπορεί να παρατηρηθούν σε
ορισμένα ζώα, τα οποία απαιτούν κατάλληλη συμπτωματική θεραπεία.
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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

Γάτες.
8.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το εμβόλιο χορηγείται ενδομυϊκά ή υποδερμικά τηρώντας τις κανονικές συνθήκες ασηψίας.
Βασικός εμβολιασμός:
- πρώτη ενέσιμη χορήγηση σε γάτες από την ηλικία των 9 εβδομάδων.
- δεύτερη ενέσιμη χορήγηση μετά από 20 ημέρες.
Τα μητρικής προέλευσης αντισώματα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανοσολογική απόκριση
στον εμβολιασμό. Στις περιπτώσεις που εκτιμάται πιθανή η ύπαρξη αντισωμάτων μητρικής
προέλευσης, μια τρίτη ενέσιμη χορήγηση θα ήταν κατάλληλη από την ηλικία των 15 εβδομάδων και
άνω.
Επαναληπτικός εμβολιασμός:
Μία φορά ετησίως.
9.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

10.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.
11.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία +2 οC έως +4οC και σε μέρος σκοτεινό.
Να μην καταψύχεται.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση: χρησιμοποιείται αμέσως.
12.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχος:
Τα αντισώματα μητρικής προέλευσης, ειδικότερα αυτά κατά της πανλευκοπενίας, μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την ανοσολογική απόκριση στον εμβολιασμό.
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Να χορηγείται μόνο σε υγιή ζώα.
Συνιστάται να γίνεται αποπαρασίτωση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον εμβολιασμό.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει αυτοένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να
επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του κτηνιατρικού
φαρμακευτικού προϊόντος.
Εγκυμοσύνη & γαλουχία:
Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυες γάτες και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.
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Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτού
του εμβολίου όταν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Ως εκ
τούτου, η απόφαση για τη χρήση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από οποιοδήποτε άλλο
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο
«ανεπιθύμητες ενέργειες» μετά από υπερδοσολογία.
Ασυμβατότητες:
Δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
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.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.
Virbac Hellas A.E.
13ο χλμ Αθηνών Λαμίας
14452, Μεταμόρφωση, Αττική
Τηλ. 2106219520, Fax 2108140900
email: info@virbac.gr
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