VERSIGUARD RABIES (IEPRIEKŠ VANGUARD R)
Versiguard Rabies suspensija injekcijām.
KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS:
Viena deva (1 ml) satur:
Aktīvā viela: Inaktivēts trakumsērgas vīruss, SAD celms Vnukovo-32 vismaz 2 IU*
Adjuvants: Alumīnija hidroksīds 2 mg
Palīgvielas: Tiomersāls 0,1 mg
LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS, NORĀDOT MĒRĶA SUGAS:
Suņu, kaķu, liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un mājas sesku (12 nedēļas veci un vecāki) aktīvai imunizācijai, lai
novērstu inficēšanos un mirstību, ko izraisa trakumsērgas vīruss.
Imunitātes iestāšanās: 14-21 diena pēc primārās vakcinācijas.
Imunitātes ilgums: suņi: vismaz 3 gadi pēc primārās vakcinācijas, kaķi, liellopi, cūkas, aitas, zirgi un mājas seski:
vismaz 1 gads pēc primārās vakcinācijas un 2 gadi pēc revakcinācijas.
Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā: var lietot grūsnības laikā.
LIETOŠANAS VEIDS:
Suņi: ievadīt subkutānas injekcijas veidā.
Visām pārējām sugām: ievadīt subkutānas vai intramuskulāras injekcijas veidā.
Pirms lietošanas flakonu saskalināt.
DEVAS:
Neatkarīgi no dzīvnieka vecuma, ķermeņa svara un sugas pietiekama vakcinācija ar vienu 1 ml devu.
Primārā vakcinācija:
Visu mērķa sugu dzīvniekus var vakcinēt no 12 nedēļu vecuma. Primārā vakcinācija ir ar vienu vakcīnas devu.
Revakcinācija:
Suņi: viena deva Versiguard Rabies jāinjicē ik pēc 3 gadiem. Antivielu titri 3 gadu imunitātes laikā krītas, tomēr
suņi ir aizsargāti saskarē ar infekciju. Ceļojot uz riska zonām vai ārpus ES, veterinārārstiem var būt nepieciešams
veikt papildu vakcināciju pret trakumsērgu, lai nodrošinātu, ka vakcinētajiem suņiem antivielu titrs ir > 0,5 IU/ml,
kas parasti tiek uzskatīts kā pietiekoši aizsargājošs un, kas atbilst ceļošanas prasībām (antivielu titri ≥ 0,5 IU/ml).
Kaķi, liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi un mājas seski: 1 gadu pēc primārās vakcinācijas dzīvniekiem jāveic
revakcinācija ar vienu vakcīnas devu.
Pēc pirmās revakcinācijas (ievadīta 1 gadu pēc primārās vakcinācijas) dzīvniekiem jāveic revakcinācija ik pēc 2
gadiem ar vienu vakcīnas devu.
RAŽOTĀJS: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1,1348 Louvain-la-Neuve , Beļģija.

*IU – starptautiskā vienība
**Sīkāku informāciju skatīt PVD mājas lapā
.
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