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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Nobivac KC  
Nobivac BbPi (AT, BE, DE, DK, LU και NO) 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Ανά δόση 0,4 ml του ανασυσταθέντος με διαλύτη (ενέσιμο νερό) εμβολίου: 
Δραστικά συστατικά:  
≥108,0 και ≤109,7 cfu1 ζωντανών βακτηρίων της Bordetella bronchiseptica, στέλεχος Β-C2 
και   
≥103,0 και ≤105,8 TCID50

2
 ζωντανού ιού της παραϊνφλουέντζας του σκύλου, στέλεχος 

Cornell. 
 
1 μονάδες σχηματισμού αποικιών (cfu=colony forming units) 
2 μολυσματική δόση ιστοκαλλιέργειας 50% (TCID50=Tissue Culture Infective Dose 50%) 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Λυοφιλοποιημένη σκόνη και διαλύτης για εναιώρημα για χορήγηση από τη μύτη.  
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1 Είδη ζώων 
Σκύλοι 
 
4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 
Ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων κατά της Bordetella bronchiseptica και κατά του 
ιού της παραινφλουέντζας του σκύλου κατά τις περιόδους υψηλού κινδύνου, με σκοπό 
τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από την Bordetella 
bronchiseptica και τον ιό της παραϊνφλουέντζας του σκύλου, καθώς και τη μείωση της 
απέκκρισης του ιού της παραϊνφλουέντζας του σκύλου. 
Ιδιαίτερες ενδείξεις 
Έναρξη ανοσίας: 
Για την Bordetella bronchiseptica: 72 ώρες μετά από τον εμβολιασμό 
Για τον ιό της παραϊνφλουέντζας του σκύλου: τρεις εβδομάδες μετά από τον εμβολιασμό.  
Διάρκεια ανοσίας: 1 χρόνος.  
 
4.3 Αντενδείξεις 
Καμία γνωστή. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις  
Πρέπει να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα. Γάτες, χοίροι και ανεμβολίαστοι σκύλοι είναι 
δυνατό να αντιδράσουν στα εμβολιακά στελέχη με ήπια και παροδικά αναπνευστικά 
συμπτώματα. Δεν  έχουν γίνει μελέτες ασφάλειας σε άλλα ζώα, όπως σε κουνέλια και 
μικρά τρωκτικά. 
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4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
Τα εμβολιασμένα ζώα είναι δυνατό να διασπείρουν το εμβολιακό στέλεχος της Bordetella 
Bronchiseptica για 6 εβδομάδες και τον ιό της παραϊνφλουέντζας του σκύλου για λίγες 
ημέρες μετά από τον εμβολιασμό. Η χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων είναι 
δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη της ενεργητικής ανοσίας και να αυξήσει 
την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών που προκαλούνται από τα ζωντανά 
εμβολιακά στελέχη. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
Άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το 
εμβόλιο και με εμβολιασμένους σκύλους έως 6 εβδομάδες μετά από τον εμβολιασμό. 
Να απολυμαίνετε τα χέρια και τα σύνεργα μετά από τη χρήση. 
 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)  
Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν από την πρώτη ημέρα μετά από τον εμβολιασμό ήπια 
εκκρίματα από τα μάτια και τη μύτη, τα οποία μερικές φορές συνοδεύονται από 
ρουθούνισμα, πταρμό και/ή βήχα, ιδιαίτερα σε πολύ νεαρά ευαίσθητα κουτάβια. Τα 
συμπτώματα είναι συνήθως παροδικά, περιστασιακά όμως είναι δυνατό να επιμείνουν 
έως τέσσερις εβδομάδες. Σε ζώα τα οποία παρουσιάζουν σοβαρότερα συμπτώματα, 
πιθανά να ενδείκνυται η χορήγηση κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής.  
 
4.7 Χρήση κατά την κύηση ή τη γαλουχία  
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης. 
 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 
Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με άλλη ενδορρινική αγωγή ή κατά τη διάρκεια χορήγησης  
αντιβιοτικών. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα από τη χρήση αυτού του εμβολίου με οποιοδήποτε άλλο εκτός από 
τα εμβόλια της σειράς Nobivac κατά της νόσου Carre του σκύλου, της λοιμώδους 
ηπατίτιδας του σκύλου που προκαλείται από αδενοϊό σκύλου τύπο 1, της παρβοΐωσης 
του σκύλου και των αναπνευστικών νοσημάτων που προκαλούνται από αδενοϊό σκύλου 
τύπο 2, όπου αυτά είναι εγκεκριμένα. Ως εκ τούτου, συνιστάται να μην χορηγείται κανένα 
άλλο εμβόλιο εντός 14 ημερών πριν ή μετά από τον εμβολιασμό με το Nobivac KC. Σε 
περίπτωση που χορηγηθούν αντιβιοτικά εντός της πρώτης εβδομάδας μετά από τον 
εμβολιασμό, ο εμβολιασμός πρέπει να επαναληφθεί μετά από το τέλος της θεραπείας με 
αντιβιοτικά 
 
4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
Αφήστε το στείρο διαλύτη, που συνοδεύει το εμβόλιο, να φθάσει σε θερμοκρασία 
δωματίου (+15 έως +25 °C). Προβείτε σε άσηπτη ανασύσταση του λυόφιλου εμβολίου με 
τον διαλύτη. Ανακινείστε καλά μετά από την προσθήκη του διαλύτη. Απομακρύνετε τη 
βελόνα, συνδέστε το στόμιο της συσκευής ενδορρινικής ενστάλαξης και χορηγήστε 0,4 
ml στον ένα ρώθωνα. Το περιεχόμενο του φιαλιδίου πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 1 
ώρας μετά από την ανασύσταση του προϊόντος.  
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Εμβολιακό πρόγραμμα: 
Οι σκύλοι πρέπει να είναι ηλικίας 3 τουλάχιστον εβδομάδων. Όταν το εμβόλιο Nobivac 
KC χορηγείται ταυτόχρονα (δηλ. χωρίς να αναμιγνύεται) με άλλο εμβόλιο της Intervet, 
από αυτά που αναφέρονται στην Παράγραφο 4.8, τα ζώα δεν πρέπει να είναι νεαρότερα 
από την ελάχιστη ηλικία εμβολιασμού που συστήνεται για το άλλο εμβόλιο της Intervet. 
 
Τα ανεμβολίαστα ζώα πρέπει να λαμβάνουν μία δόση τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν 
από την περίοδο του αναμενόμενου κινδύνου, π.χ. την προσωρινή διαμονή σε 
κυνοκομείο, για την προστασία και από τους δύο παράγοντες του εμβολίου. Για την 
προστασία από τη Bordetella bronchiseptica, τα ανεμβολίαστα ζώα πρέπει να 
λαμβάνουν μία δόση τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την περίοδο του αναμενόμενου 
κινδύνου (βλ. επίσης Παρ. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση).  
 
Ετήσιος επανεμβολιασμός. 
 
4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
απαραίτητα 
Ιδιαίτερα σε πολύ νεαρά κουτάβια, μετά από υπερδοσία είναι δυνατό να παρατηρηθούν 
συμπτώματα νόσου της ανώτερης αναπνευστικής οδού, που περιλαμβάνουν οφθαλμικό 
και ρινικό έκκριμα, φαρυγγίτιδα, πταρμό και βήχα. Τα συμπτώματα πιθανά να 
ξεκινήσουν μία ημέρα μετά από τον εμβολιασμό και έχουν παρατηρηθεί μέχρι τέσσερις 
εβδομάδες μετά από τον εμβολιασμό.  
 
4.11 Χρόνος αναμονής 
Δεν απαιτείται. 
 
 
5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Το προϊόν περιέχει ζωντανή Bordetella bronchiseptica, στέλεχος Β-C2 και ζωντανό ιό 
της παραϊνφλουέντζας του σκύλου, στέλεχος Cornell. Μετά από την ενδορρινική 
χορήγηση, το εμβόλιο διεγείρει την ανάπτυξη ενεργητικής ανοσίας κατά της Bordetella 
bronchiseptica και κατά του ιού της παραϊνφλουέντζας του σκύλου.  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την επίδραση των μητρικών αντισωμάτων στο 
αποτέλεσμα του εμβολιασμού με το Nobivac KC. Από τη βιβλιογραφία συμπεραίνεται ότι 
αυτός ο τύπος ενδορρινικού εμβολίου είναι ικανός να προκαλέσει ανοσολογική 
απάντηση χωρίς την παρέμβαση των μητρικών αντισωμάτων.   
Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τα οποία δείχνουν μείωση της απέκκρισης της Bordetella 
bronchiseptica από 3 μήνες έως 1 έτος μετά από τον εμβολιασμό. 
Κωδικός ATCvet: QI07AE 
 
 
6.  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
Gelatin-based stabiliser, sodium chloride, phosphate buffer, water for injections 
 
6.2 Ασυμβατότητες  
Να μην αναμειγνύεται με άλλο εμβόλιο ή ανοσολογικό προϊόν. 
 
6.3 Διάρκεια ζωής 
Σε λυόφιλη κατάσταση: 27 μήνες σε θερμοκρασία +2°C έως +8° C.  



4/4 

Μετά από την ανασύστασή του, πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε 1 ώρα. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία +2C έως +8C. Το εμβόλιο πρέπει να μεταφέρεται 
κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες.  
 
6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
Γυάλινα φιαλίδια των 3 ml (συσκευασία της μιας δόσης) ή των 10 ml (συσκευασία των 5 
και 10 δόσεων) από γυαλί Τύπου Ι (Ph.Eur.), κλεισμένα με ελαστικό πώμα από 
αλογονοβουτύλιο και σφραγισμένα με επικάλυμμα αλουμινίου που φέρει χρωματική 
κωδικοποίηση, τα οποία συνοδεύονται από φιαλίδιο στείρου διαλύτη και συσκευή 
ενδορρινικής ενστάλαξης. 
Ο διαλύτης που προορίζεται για την ανασύσταση περιέχεται μέσα σε περιέκτη ίδιου 
τύπου με αυτόν του εμβολίου (γυάλινο φιαλίδιο Τύπου Ι, με ελαστικό πώμα). Ο όγκος 
του περιεχόμενου υγρού είναι:  
1 δόση       0,6 ml  διαλύτης 
5 δόσεις     2,4 ml  διαλύτης 
10 δόσεις   4,6 ml  διαλύτης 

Συσκευασία 

Κυτίο με 1, 5, 10, 25 ή 50 φιαλίδια εμβολίου x 1, 5 ή 10 δόσεων και διαλύτης  και 
συσκευή ενδορρινικής ενστάλαξης. 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός  χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού 

φαρμακευτικού προϊόντος  ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη 
χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν 

Απορρίψτε τα άχρηστα υλικά με βρασμό, αποτέφρωση ή εμβάπτιση σε κατάλληλο 
απολυμαντικό το οποίο έχει εγκριθεί για χρήση από τις αρμόδιες αρχές. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   
Δικαιούχος – Παρασκευαστής – Συσκευαστής:  
Intervet international BV, Wim de Körverstraat 35, 5830 AA Boxmeer, Ολλανδία 
Υπεύθυνος κυκλοφορίας για την Ελλάδα: 
Intervet Hellas A.E., Παπαρηγοπούλου 3, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Αριθμός αδείας κυκλοφορίας ΕΟΦ: 77053 /6-12-2006 
Αριθμός αδείας κυκλοφορίας στην Κύπρο: 18747 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
28/3/2000 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
18/5/2011 
 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 
Δεν ισχύει 


