
Vanguard Plus 5 L4 CV 

 מומת/תרכיב חיי מוחלש

 מ"ל של מדלל( 1-להמסה ב –בקבוקונים )כל בקבוקון מכיל מנת תרכיב אחת  25

 מ"ל תרכיב נוזלי לשימוש כמדלל 1בקבוקונים של  25

 לשימוש בכלבים בלבד

 וטרינרי בלבדלשימוש 

 : מ"ל( 1הרכב התרכיב במנה )

 מרכיב המיובש בהקפאה  – Lyophilisate כמות למנה

> 103.5 TCID50
1 at release Canine Distemper Virus Strain N-CDV  

> 103.4 TCID50
1 at release Canine Adenovirus Type 2 Strain Manhattan 

> 105.5 TCID50
1 at release Canine Parainfluenza Virus Strain NL-CPI-5 

> 107.2 TCID50
1 at release Parvovirus Strain NL-35-D 

> 600 NU2 at release  

>1.20 RP3 at release  

Leptospira Canicola Strain C-51 

> 600 NU2  

>1.20 RP3 at release  

Leptospira Grippotyphosa Strain MAL 1540 

> 600 NU2  

>0.37 RP3 at release  

Leptospira Ichterohaemorrhagiae Strain NADL (11403) 

> 600 NU2  

>1.20 RP3 at release  

Leptospira Pomona Strain T262 

 Suspension -  תרחיף   

>2.50 RP1 at release Canine Coronavirus Strain NL-18 

5+0.5% v/v Aluminum Hydroxide (adjuvant) 
1TCID Tissue Culture Infections Dose 
2Nephelometric units pre-inactivation 
3Relative Potency 

 

 ,casein hydrolysate stabilizer solution, gelatin stabilizer merthiolate, gentamicin חומרים לא פעילים:

solution, sucrose stabilizer solution, aluminum hydroxide 

מחלת  כסיוע במניעת ואילךשבועות  6מיועד לחיסון כלבים בריאים מגיל  Vanguard Plus 5 L4 CVתרכיב  התוויה:

הנגרם על infectious canine hepatitis(ICH )מחלת  ,canine distemper (CD) -הנגרמת על ידי נגיף ה הכלבלבת

-canine adenovirus type 2 (CAVמחלת נשימה הנגרמת על ידי , canine adenovirus type 1( CAV1)ידי הנגיף 

 םנגיפיהאנטריטיס הנגרם על ידי , canine parainfluenza (CPI)נגיף ה אינפלואנזה הנגרמת על ידי-פארה ( 2

canine coronavirus (CCV) ו-canine parvovirus CPV)) ,  ולפטוספירוזיס הנגרם על ידיLeptospira canicola ,L. 

grippotyphosa , L. icterohaemorrhagiae ו-L. Pomona.  

 אין נגד:התוויות 



במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס  פעות לוואי:תו

 (09-7886640ישראל )טל' 

 כלבים: חיות מטרה

  :צורת המתן והמינון

(, Vanguard 5 L4( אל התרכיב המיובש בהקפאה )Vanguard CVהתרכיב הנוזלי )את ספטי -יש להעביר באופן א

יש להשתמש בכל תוכן התרכיב מיד לאחר  שרירית.-עורית או תוך-מ"ל של התרכיב, תת 1לנער היטב ולהזריק 

אין לחטא מזרקים או מחטים יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים בלבד להזרקת התרכיב.  הפתיחה.

אין לערבב עם תרכיבים  באמצעות חומרים כימיים, שכן שאריות של חומרי חיטוי עלולות לנטרל את התרכיב.

 אחרים.

שבועות בין  3מנות תרכיב משולב בהפרש של  3צריכים לקבל  שבועות 6מעל גיל  כלבים בריאים :חיסון ראשוני

 מנה למנה. 

 ת( מדי שנה. משך החסינות לא נקבע. מומלץ לחזור על החיסון )מנת תרכיב אח :חיסון חוזר

 הוראות אחסון:

. 2-7°Cיש לאחסן את התרכיב במצב מאונך עם פקק כלפי מעלה בטמפרטורה של אין להקפיא את התרכיב. 

 חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות יותר ו/או לקרינת שמש ישירה עלולה לפגוע ביעילות התרכיב.

 

 :אזהרות

 אזהרות מיוחדות לטיפול בחית מטרה:

 .מכיל ג'נטמיצין וטימרוזל כחומרים משמרים 

  .במקרה של תגובה אנאפילקטית, יש להזריק אפינפרין 

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

ונה, נשאים טפילים, מצויים במצב עקה או תנאי שאים מחלה זיהומית כלשהי, המצויים בתת תזוחיים הנ

 סביבה שונים, בעלי ליקוי חיסוני כלשהו או באם התרכיב ניתן שלא על פי ההוראות המצוינות בעלון זה. 

 :אין לחסן כלבות בהריון.  הריון והנקה 

 אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל:      

 לשימוש וטרינרי בלבד 

 הרחק מהישג ידם של ילדים 

  ,שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.המנע מהזרקה עצמית, בליעה 

 .אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב 

 .יש לשטוף ידיים לאחר השימוש בתרכיב 

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

 שימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הווטרינר המטפל בלבד.ה
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