ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Vanguard 7
1.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Παρασκευαστής: PFIZER ANIMAL HEALTH SA BELGIUM
Συσκευαστής : PFIZER ANIMAL HEALTH SA BELGIUM
Σηµείο απελευθέρωσης της παρτίδας: Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs,
Belgium
Υπεύθυνος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer HELLAS AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν.
Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

ΑΜΚ : 32423/3-10-2000
2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Vanguard 7
3.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε µία δόση 1 ml περιέχει:
Λυοφιλοποιηµένο τµήµα
Ζωντανός εξασθενηµένος ιός της νόσου του Carre στέλεχος N-CDV,
10 3 CCID50

το ελάχιστο
Ζωντανό εξασθενηµένο αδενοιό τύπος 2,στέλεχος Manhattan,

103,2 CCID50

το ελάχιστο

Ζωντανό εξασθενηµένο ιό παραινφλουένζας, στέλεχος NL-CPI-5,
106.0 CCID50

το ελάχιστο
Υγρό τµήµα
Ζωντανό εξασθενηµένο παρβοιό σκύλου, στέλεχος NL-35-D,
το ελάχιστο

107 CCID50

Αδρανοποιηµένη Leptospira canicola,το ελάχιστο

60 NU

Αδρανοποιηµένη Leptospira icterohaemorrhagiae,το ελάχιστο

60NU

Έκδοχα
Αlbumine
Water for ijection

4.

ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

max 1.5MG
q.s 1 ml

Το Vanguard 7 είναι ένα πολυδύναµο εµβόλιο για την ανοσοποίηση υγιών σκύλων
κατά της νόσου του Carre (Canine distemper) της λοιµώδους ηπατίτιδας, του
παρβοιού, της λεπτοσπείρωσης (L.canicola και L.icterohaemorrhagiae) και της
αναπνευστικής νόσου (Αdenovirus type 2 και Parainfluenza)
5.
ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Να µην εµβολιάζονται ασθενή ή έγκυα ζώα.
Να µην χορηγείται υπεράνοσος ορός ή ανοσοκατασταλτικά φάρµακα, έως και ένα
µήνα από την ηµέρα του εµβολιασµού.
6.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης παροδικού οιδήµατος στο σηµείο της ένεσης.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε
σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
7.
ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ
Σκύλοι από την ηλικία των 6 εβδοµάδων
8.
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Προσθέσατε το υγρό τµήµα του εµβολίου στο λυοφιλοποιηµένο τµήµα, ανακινείστε
καλά και χορηγείστε όλο το περιεχόµενο αµέσως υποδόρια.
9.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Προσθέσατε το υγρό τµήµα του εµβολίου στο λυοφιλοποιηµένο τµήµα, ανακινείστε
καλά και χορηγείστε όλο το περιεχόµενο αµέσως υποδόρια.
Έχει αποδειχθεί ότι το Vanguard-7 είναι ασφαλές για τον εµβολιασµό νεαρών
σκύλων από την ηλικία των 6 εβδοµάδων.
Όταν οι σκύλοι που εµβολιάζονται έχουν ηλικία µικρότερη των 12 εβδοµάδων, πρέπει
να επανεµβολιάζονται κάθε 3-4 εβδοµάδες έως την ηλικία των 16-18 εβδοµάδων. Με
αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα εξουδετέρωσης των εµβολιακών ιών από
υπάρχοντα µητρικά αντισώµατα.
Μια µόνο δόση του ανασυσταθέντος προιόντος είναι αρκετή για την πλήρη
ανοσοποίηση των ενήλικων σκύλων. Όταν όµως εµβολιάζονται ζώα για πρώτη φορά
κατά της λεπτοσπείρωσης, απαιτείται και µία δεύτερη δόση εµβολίου κατά της
λεπτοσπείρωσης µετά από 14 ηµέρες
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
∆εν εφαρµόζεται.
12.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Φυλάσσετε σε θερµοκρασία +2 ο C - +8 o C προστατευµένο από το φως.
Να µη καταψύχεται.
Υπό αυτές τις συνθήκες ο χρόνος ζωής είναι 24 µήνες.

13.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται µέσω των λυµάτων ή των οικιακών
αποβλήτων.
14.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ

15.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν,
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας.

