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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0379  

 

Nobivac RL suspensija injekcijām suņiem 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 

DAŽĀDI 

 

Intervet International B.V. 

Wim de Körvertraat 35 

5831 AN Boxmeer 

Nīderlande 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Nobivac RL suspensija injekcijām suņiem 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS   

 
1 ml devas satur: 

Inaktivēts trakumsērgas vīrusa celms Pasteur RIV≥ 3 SV. 

Inaktivēta Leptospira interrogans serogrupa Canicola, celms CA-12-000, ≥ 40 kāmju PD80, un 

Icterohaemorrhagiae, celms 820 K, 40 kāmju PD80.  

Adjuvanti: 

Alumīnija fosfāts  

Palīgvielas: 
Tiomersāls 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Suņu aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu un suņu leptospirozi, kuru ierosina L. interrogans 

serogrupas Canicola un Icterohaemorrhagiae: 

Imunitātes ilgums:  pret trakumsērgu: 3 gadi, 

    pret leptospirozi: 1 gads.   

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.  

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Pēc vakcinācijas reti var novērot vieglu pastiprināta jutības reakciju, kā tas ir iespējams pēc jebkuras 

svešas olbaltumvielas ievadīšanas. Šāda tipa reakcijas vairumā gadījumu ir pašierobežojošas. Pirmās 

dažas dienas pēc vakcinācijas var parādīties neliela izmēra lokāla reakcija.  

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Suņi. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES  
 

Viena deva (1 ml) vakcīnas injicējot subkutāni. 

Nobivac RL ir paredzēta suņiem no 8 nedēļu vecuma un vecākiem. Vakcīna, galvenokārt, tiek lietota, 

kad suņiem ir nepieciešama trakumsērgas un leptospirozes vakcinācija vienā reizē.  
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Primārā vakcinācija pret trakumsērgu nevar tikt veikta līdz 12 nedēļu vecumam ar vienu ievadīšanu. 

Primārā vakcinācija var tikt veikta agrīnākā vecumā, bet tad atkārtota vakcinācija ir jāveic aptuveni 12 

nedēļu vecumā, 2-4 nedēļas pēc pirmās vakcinācijas.  

Primārā vakcinācija pret leptospirozi sastāv no divām ievadīšanām ar 2-4 nedēļu intervālu. Kucēniem 

ir jābūt vismaz 8 nedēļu veciem pirms tie saņem pirmo vakcināciju pret leptospirozi.  

 

Tādējādi, Nobivac RL var tikt lietots šādiem mērķiem: 

 

 kucēniem (agrīnais sākums) 

 8-9 nedēļu vecumā Nobivac Lepto vai 

    Nobivac RL (ja iespējama agrīna saskare ar trakumsērgu) 

12 nedēļu vecumā Nobivac RL (atkārtota vakcinācija ar trakumsērgu, lai nodrošinātu 

aizsardzību kucēniem ar maternālām antivielām).  

 

 primārā vakcinācija jebkurā vecumā ≥ 12 nedēļām 

 12 nedēļu vecumā Nobivac RL 

 14-15 nedēļu vecumā Nobivac Lepto 

 

Revakcinācija 

Revakcinācija pret trakumsērgu – ik pēc 3 gadiem.  Revakcinācija pret leptospirozi ir jāveic katru 

gadu. Ieteicams [re]vakcinēt pret leptospirozi pavasarī, jo inficēšanās ar Leptospirae visbiežāk notiek 

[vēlīnā] vasarā, un suņiem, kuri bieži ir dabiskajās ūdenstilpnēs, veikt trešo vakcināciju pēc 6 

mēnešiem pēc pamata vakcinācijas.  

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Drīkst lietot grūsnības laikā.  

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai (15-25 C). 

Jālieto sterils injekciju aprīkojums. 

Pirms lietošanas saskalināt. 

Vakcinēt tikai klīniski veselus suņus. Pirms vakcinācijas suņi ir klīniski jāizmeklē. Ieteicams novērst 

kontaktu ar iespējamiem infekcijas avotiem 14 dienas pēc vakcinācijas.  

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Nav noteikts. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS  NORĀDĪJUMI  
 

Uzglabāt  bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Uzglabāt ledusskapī  (2C - 8C).  

Sargāt no sasalšanas.Sargāt no gaismas.  

Daudzdevu flakona saturs ir jāizlieto vienas darba dienas laikā.  

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Vakcinēt tikai veselus suņus.  

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 
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14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

 05/2015 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Tikai praktizējošam veterinārārstam. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 

 




