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Felocell 4  ( 4פלוסל) 

 תרכיב רינוטרכאיטיס, קטליצי, פאנלאוקופניה וכלמידיה פסיטאצ'י לחתולים

 מכיל נגיפים חיים מוחלשים וכלמידיה

 לשימוש וטרינרי בלבד

 לשימוש בחתולים בלבד

 feline viralמיועד לחיסון חתולים בריאים כסיוע במניעת רינוטרכאיטיס ויראלי ) Felocell 4 אור המוצר:ית

rhinotracheitis (FVR) 1(, הנגרם על ידי נגיף ההרפס של חתולים מטיפוס (feline herpesvirus-1 מחלת נשימה ,)

וכלמידיוזיס  feline parvovirus (FPV), פאנלאוקופניה הנגרמת על ידי feline calicivirus (FCV)בחתולים הנגרמת על ידי 

 .Chlamydia psittaciהנגרם על ידי 

Felocell 4  מכיל זנים מוחלשים שלfeline rhinotracheitis virus ,feline calicivirus ו-feline panleukopenia virus  זן(

Johnson Snow Leopardו )-C. psittaci.  

 ת שימוש:הוראו

מומלץ לחסן חתולים בריאים בלבד. העבר באופן אספטי את תמיסת הדילול הסטרילית אל הוראות כלליות:  .1

 עורית או תוך שרירית. -מ"ל של התרכיב, תת 1בקבוקון התרכיב המיובש בהקפאה. נער היטב והזרק 

עות שבו 4-3מנות תרכיב במרווח של  2שבועות או יותר צריכים לקבל  12חתולים בריאים בגיל חיסון ראשוני:  .2

 שבועות.  12שבועות צריכים לקבל מנת תרכיב נוספת בגיל  12-זו מזו. חתולים שחוסנו בגיל צעיר מ

 מומלץ לחזור על החיסון )מנת תרכיב אחת( מדי שנה. חיסון חוזר: .3

 אחסנה: 

חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות יותר ו/או לקרינת שמש ישירה עלולה , С2-8°לאחסן את התרכיב בטמפ' יש 

 לפגוע ביעילות התרכיב.

 אזהרות:

 .אין להקפיא את התרכיב .1

 .שתמש בכל תוכן התרכיב מיד לאחר הפתיחהה .2

 .יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים בלבד להזרקת התרכיב .3

אין לחטא מזרקים או מחטים באמצעות חומרים כימיים, שכן שאריות של חומרי חיטוי עלולות לפגוע ביעילות  .4

 .התרכיב

 .ג'נטמיצין כחומר משמרמכיל  .5

 .אין לחסן חתולות בהריון .6

מהחתולים המחוסנים, לרוב בחתולים  1%-השימוש במוצר זה נקשר לתופעות של חום, אובדן תאבון ורדמת ב .7

ימים לאחר החיסון.  7-21שחוסנו מספר פעמים במרווחים קצרים בין חיסון לחיסון. הסימנים מופיעים לרוב בתוך 

ימים  12ימים, כאשר משך הזמן הממוצע של הסימנים הקליניים הוא  3-30לולים להמשך הסימנים הקליניים ע

בהתערבות וטרינרית. במקרים בהם יש צורך בטיפול וטרינרי, לרוב מתחילתם. במקרה זה, ייתכן ויהיה צורך 

 נעשה שימוש בטיפול תומך, סטרואידים ואנטיביוטיקה.
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 ל חד פעמי באפינפרין ולאחר מכן המשך טיפול תומך כנדרש. במקרה של תגובה אנאפילקטית, מומלץ טיפו .8

מוצר זה נבדק והוכח כיעיל בבעלי חיים בריאים. תגובה חיסונית טובה עלולה שלא להתקיים בבעלי חיים  .9

הנושאים מחלה זיהומית כלשהי, המצויים בתת תזונה, נושאים טפילים, מצויים במצב עקה עקב הובלה או תנאי 

 עלי ליקוי חיסוני כשלהו או באם התרכיב ניתן שלא על פי ההוראות המצוינות בעלון זה.סביבה שונים, ב

 .במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל .10

 

 אזהרות לאדם:

 לשימוש וטרינרי בלבד .1

 הרחק מהישג ידם של ילדים .2

 שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העינייםהימנע מהזרקה עצמית, בליעה,  .3

 אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב .4

 יש לשטוף ידיים לאחר השימוש בתרכיב .5

 במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב .6
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