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Sadece Veteriner
eteriner Kullanım İçindir
Kompozisyonu:
Liyoflize formda modifiye canlı Feline
herpesvirus-1
(105.0-7.3 CCID50/doz),
Feline calicivirus (FCV)(105.5-7.5 CCID50/doz)
ve Feline parvovirus (FPV)(103.0-5.2 CCID50/
doz)’u ve sulandırma sıvısını ayrı ayrı
şişelerde içeren bir aşıdır. Koruyucu
madde olarak gentamisin (< 30 mcg/mL)
içermektedir.

Diğer ürünlerle birlikte kullanım:
Bu aşının başka bir ürünle birlikte
kullanımının ürünün güvenliği ve
etkinliğine etkisine dair bir bilgi mevcut
değildir. Diğer aşı ve immunolojik
ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Endikasyonları:
Sağlıklı kedileri, Feline herpesvirus-1’in
neden olduğu Feline rhinotracheitis, Feline
calicivirus’un neden olduğu solunum yolu
enfeksiyonu ve Feline Parvovirus’un neden
olduğu Panleukopeni’ye karşı korumada
kullanılır.

Saklama koşulları:
2–8°C’ler arasında saklanmalıdır.
Dondurulmamalıdır.
Kullanım için sulandırılan aşı vakit
geçirmeden uygulanmalıdır.

Doz ve uygulama yolu
1. Genel talimatlar: Sağlıklı kedilerin
aşılanması önerilir. Liyofilize aşı steril
sulandırıcı ile sulandırılır ve deri altı ya
da kas içi yolla 1 doz (1 mL) uygulanır.
2. İlk aşılama: 12 haftalık yaştaki ya da
daha büyük kedilere 3–4 hafta ara ile
2 doz (2 mL) olarak uygulanır. 12 haftalık
yaştan küçük yaşta aşılanan kediler
12 haftalık yaşta bir kez daha aşılanmalıdır.
3. Tekrar aşılama: Yıllık tek dozluk
aşılamalar önerilir.
Kontrendikasyonları:
Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
Gebe dişilerin aşılanmasından kaçınılmalıdır.
Uyarılar:
Bu aşının etkili olduğu sağlıklı hayvanlarda
gösterilmiştir.
Hayvanlarda enfeksiyöz bir hastalık
inkübasyon döneminde ise, yetersiz
beslenme ya da paraziter enfeksiyon
söz konusu ise, nakliye ya da çevresel
şartlar yüzünden stres altında ve
immunosupresyona uğramış iseler ya da
aşılama önerildiği gibi uygulanmamış
ise yeterli bağışıklık yanıtı oluşmayabilir.
İstenmeyen etkileri:
Diğer aşılamalarda olduğu gibi uygulama
sonrası anaflaktik reaksiyon meydana
gelebilir. Anaflaktik reaksiyon meydana
geldiğinde epinefrin ve muadilleri
uygulanmalıdır.

Raf ömrü:
18 aydır.

Ambalaj şekli:
25 şişe 1 dozluk liyofilize formda aşı
25 şişe sulandırıcı ile birlikte plastik
kutular içinde sunulmuştur.
İmha şartları:
Kullanım sonrası aşı şişeleri yakılmak
suretiyle imha edilmelidir.
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