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PLUS 5L4

Sadece Veteriner Kullanım İçindir

Kompozisyonu: Modifiye canlı Canine distemper virüsü
N-CDV suşu (103.5TCID50), Canine adenovirus Tip 2
Manhattan suşu (103.4TCID50), Canine parainfluenza
virüs NL-CPI-5 (105.5TCID50), Canine parvovirus NL-35-D
(107.2TCID50) suşlarını ve inaktif Leptospira grippotyphosa
Leptospira
canicola C-51 (600 neflometrik ünite/doz), Leptospira
icterohaemorrhagiae NADL 11403 (600 neflometrik ünite/
doz), Leptospira pomona T262 (600 neflometrik ünite/doz)
suşlarını içeren liyofilize kısım cam şişelerde ve alüminyum
hidroksit (% 5 v/v) adjuvant içeren sulandırıcı kısım plastik
şişelerde sunulmuştur. Koruyucu madde olarak gentamisin
Endikasyonlar: Altı haftalık ya da daha yaşlı köpeklerin
Canine distemper virüsü tarafından oluşturulan Canine
distemper (CD), Canine adenovirus
oluşturulan İnfeksiyoz Canine hepatitis (ICH), Canine
adenovirus Tip 2 (CAV-2) tarafından oluşturulan solunum
yolu hastalığı, Canine parainfluenze virüsü (CPI) tarafından
(CPV)
oluşturulan Canine parainfluenza, Canine parvovirus
,
tarafından oluşturulan Enteritis ve Leptospira Canicola
ve L. pomona
tarafından oluşturulan Leptospirosis’den korunmasına
yardımcı olarak aşılanmasında kullanılır.
Doz ve uygulama yolu: Liyofilize kısım aseptik jelin
aseptik olarak ilavesi ile sulandırılır. İyice çalkalandıktan
sonra kas içi ya da deri altı yolla 1 ml uygulanır.
Primer aşılama: Sağlıklı köpekler 3 hafta ara ile 2 doz
almalıdırlar. Potansiyel maternal antikor interferensinden
etkilenmemek için 9 haftalık yaştan önce aşılanan
köpeklere 3 hafta ara ile 3 doz uygulanmalıdır.
Tekrar aşılama: Yıllık tek doz aşılama tavsiye edilmektedir.
Bununla birlikte ilgili veteriner hekim hayvanın yaşam
tarzına ve enfeksiyonlara maruz kalma riskine göre aşılama
sıklığını belirlemelidir.

Raf ömrü: 2-7°C’ler arasında, 18 aydır.
Saklama koşulları: 2-7°C’ler arasında saklanmalıdır.
Dondurulmamalıdır. Kullanım için sulandırılan aşı vakit
geçirmeden uygulanmalıdır.
Ambalaj şekli: 25 doz aşı içeren plastik kutular içinde
sunulmuştur. Her plastik kutuda lastik tıpalı 25’er adet
liyofilize kısım içeren cam şişe ve sulandırıcı içeren plastik
şişe bulunmaktadır.
İmha şartları: Kullanım sonrası aşı şişeleri yakılmak
suretiyle inaktive edilmelidir.
Pazarlama İzni Sahibi Adı ve Adresi: Zoetis Hayvan
Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771,
Ümraniye-İstanbul
Üretim Yeri: Zoetis Inc., Lincoln, Nebraska, ABD
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzni
tarih ve No’su: 13.07.2009 – 024921
Kontrendikasyonları: Gebe köpeklerde
kullanılmamalıdır.
Uyarılar: Bu aşının etkili olduğu sağlıklı hayvanlarda
gösterilmiştir. Hayvanlarda enfeksiyoz 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.
Diğer ürünlerle birlikte kullanım: Bu aşının başka
bir ürünle ile birlikte kullanımının ürünün güvenliği ve
etkinliğine etkisine dair bir bilgi mevcut değildir. Diğer
aşı ve immunolojik ürünlerle karıştırılmamalıdır.
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