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B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ:

Vanguard CPV, ενέσιμο εναιώρημα για κυνάρια και σκύλους από την ηλικία των 5 βδομάδων.

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:
Zoetis Hellas S.A
Μεσογείων 253-255
Ν. Ψυχικό 154 51
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +302106791900
Φαξ: + 30 210 6748010
E-mail: infogr@zoetis.com
AAK: 44232/17-11-1995

Tοπικός διανομέας στην Κύπρο:
VitaTrace Nutrition Ltd
2033, Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 426527
Φαξ: +3572249835
E-mail: reception@vitatrace.com
AAK: 16339

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Zoetis Belgium S.A.,
Louvain-la-Neuve,
Belgium

Παρασκευαστής:
Zoetis Belgium S.A.,
Louvain-la-Neuve,
Belgium.

Δικαιούχος Σήματος:
Pfizer Inc. NY, USA.

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Vanguard CPV ενέσιμο εναιώρημα που περιέχει τον παρβοϊό σκύλου.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δόση του εμβολίου (1 ml) περιέχει:

Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Ποσότητα
Canine Parvovirus NL-35D Live modified >107 TCID50

Έκδοχο(α):
Neomycin Sulfate < 50.0 μg
Gentamycin Sulfate < 50.0 μg
Water for injection 1.00 ml

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
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Για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων, για την πρόληψη της θνησιμότητας, των κλινικών συμπτωμάτων,
της λευκοπενίας, καθώς και τη μείωση της διασποράς το ιού που προκαλείται από το Canine Parvovirus (τύποι
2a, 2b και 2c).

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το εμβόλιο προορίζεται για χρήση μόνο σε σκύλους.
Όπως συμβαίνει και με κάθε άλλο εμβόλιο, η χορήγηση του Vanguard CPV αντενδείκνυται για ένα μήνα μετά τη
χορήγηση υπεράνοσου ορού ή φαρμάκων που προκαλούν ανοσοκαταστολή.
Συνιστάται να μη χορηγείται σε έγκυα ζώα ή σε ζώα που δεν είναι υγιή.
Να μην χρησιμοποιούνται σύριγγες ή βελόνες που έχουν αποστειρωθεί με χημικές μεθόδους.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες και δεν συνιστάται κάποια συγκεκριμένη θεραπεία σε περίπτωση
που εκδηλωθούν. Εάν για οποιοδήποτε λόγο εμφανισθεί αλλεργική αντίδραση, χορηγείστε αδρεναλίνη.
Το Vanguard CPV περιέχει ίχνη αντιβιοτικού. Είναι δυνατόν, σε οποιαδήποτε εκτροφή ζώων, ορισμένα από
αυτά να μην αντιδράσουν στον εμβολιασμό.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη
διάρκεια της θεραπείας)

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)

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

Κυνάρια και σκύλοι από την ηλικία των 5 βδομάδων.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ανακινείστε καλά το φιαλίδιο και χορηγείστε αμέσως όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου (1 ml) υποδόρια.
Με το VANGUARD CPV μπορούν να εμβολιασθούν νεαροί σκύλοι από την ηλικία των 5 βδομάδων.
Όταν οι σκύλοι που πρωτοεμβολιάζονται έχουν ηλικία μικρότερη των 12 βδομάδων πρέπει να
επαναεμβολιάζονται κάθε 2 – 3 εβδομάδες έως την ηλικία των 18 – 22 εβδομάδων. Με αυτόν τον τρόπο
αποφεύγεται η πιθανότητα εξουδετέρωσης των εμβολιακών αντιγόνων από τα υπάρχοντα μητρικά αντισώματα.
Μία μόνο δόση του VANGUARD CPV είναι αρκετή για την πλήρη ανοσοποίηση σκύλων μεγαλύτερων των 22
βδομάδων.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ανακινείστε καλά το φιαλίδιο και χορηγείστε αμέσως όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου (1 ml) υποδόρια.
Συνιστάται ο επαναληπτικός εμβολιασμός κάθε χρόνο.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.
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11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C).
Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:

Δεν απαιτούνται.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό
προϊόν σε ζώα:

Δεν απαιτούνται.

Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε
στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Εγκυμοσύνη, Γαλουχία, Ωοτοκία:

Να μην χρησιμοποιηθεί σε ασθενή και έγκυα ζώα.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Δεν είναι γνωστή καμία.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας είναι απίθανο να παρατηρηθούν δυσμενείς αντιδράσεις.

Ασυμβατότητες:

Δεν είναι γνωστή καμία.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά
αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασίες:
Κουτί που περιέχει 25 φιαλίδια της μιας δόσης Vanguard CPV.

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου*

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793 777


