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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Nobivac Tricat Trio, λυοφιλοποιημένη σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα, για 
γάτες 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Ανά δόση 1 ml: 
 
Λυοφιλοποιημένη σκόνη 
Δραστικά συστατικά: 
ζωντανός εξασθενημένος καλυκοϊός της γάτας, στέλεχος F9: ≥ 4,6 log10 PFU1 
 ζωντανός εξασθενημένος ερπητοϊός της γάτας τύπου 1, στέλεχος G2620A: ≥ 5,2 
log10 PFU1 
 ζωντανός εξασθενημένος ιός πανλευκοπενίας της γάτας, στέλεχος MW-1: ≥ 4,3 log10 
CCID50

2 
 
1PFU: Plaque-Forming Units = Μονάδες σχηματισμού πλάκας 
2Cell Culture Infective Dose 50% = 50% Μολυσματική δόση κυτταροκαλλιέργειας 
 
Έκδοχα: 
Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Λυοφιλοποιημένη σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα 
Υπόλευκη λυοφιλοποιημένη σκόνη 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1 Είδη ζώων 
Γάτες. 
 
4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 
Ενεργητική ανοσοποίηση της γάτας με σκοπό: 
- τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από τη μόλυνση με τον 
καλυκοϊό της γάτας (FCV) και τον ερπητοϊό της γάτας τύπου 1 (FHV), 
- την πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων, της λευκοπενίας και της απέκκρισης του 
ιού που προκαλούνται από τη μόλυνση με τον ιό της πανλευκοπενίας της γάτας 
(FPLV). 
Έναρξη ανοσίας: για τους ιούς FCV και FHV: 4 εβδομάδες, για τον ιό FPLV: 3 
εβδομάδες 
Διάρκεια ανοσίας: για τους ιούς FCV και FHV: 1 έτος, για τον ιό FPLV: 3 έτη 
 
4.3 Αντενδείξεις 
Βλέπε παράγραφο 4.7 
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4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις  
Τα αντισώματα μητρικής προέλευσης, τα οποία μπορεί να διατηρηθούν μέχρι την 
ηλικία των 9-12 εβδομάδων, είναι δυνατό να έχουν αρνητική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Σε παρουσία μητρικών αντισωμάτων, ο 
εμβολιασμός είναι δυνατό να μην αποτρέψει τελείως τα κλινικά συμπτώματα, τη 
λευκοπενία και την απέκκριση του ιού μετά από μόλυνση με τον ιό FPLV . Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, όπου αναμένονται σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις μητρικών 
αντισωμάτων, το εμβολιακό πρόγραμμα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.  
 
4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
Πρέπει να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί 
το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
Σε περίπτωση αυτoένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε 
στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμακευτικού 
προϊόντος. 
 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)  
Στο σημείο της ένεσης είναι πιθανόν να παρατηρηθεί ήπια επώδυνη εξοίδηση για 1-2 
ημέρες. Είναι πιθανόν να παρατηρηθεί παροδικά ελαφριά άνοδος της θερμοκρασίας 
του σώματος (έως 40 °C) για 1-2 ημέρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανόν να 
παρατηρηθεί πταρμός, βήχας, ρινικό έκκριμα και ελαφρά κατάπτωση ή μειωμένη 
όρεξη μέχρι 2 ημέρες μετά από τον εμβολιασμό. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, το 
εμβόλιο είναι πιθανόν να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας (κνησμό, 
δύσπνοια, έμετο, διάρροια και κυκλοφοριακή καταπληξία). 
 
4.7 Χρήση κατά την κύηση ή τη γαλουχία  
Να μην χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας, καθώς το 
προϊόν δεν έχει  δοκιμασθεί σε έγκυες γάτες ή σε γάτες κατά τη γαλουχία. Ο 
ζωντανός ιός της πανλευκοπενίας της γάτας (FPLV) είναι δυνατό να προκαλέσει 
αναπαραγωγικά προβλήματα σε έγκυες γάτες και γενετικές ανωμαλίες στους 
απογόνους τους. 
 
4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 
από την χρήση του εν λόγω εμβολίου με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρμακο. Η 
απόφαση για τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από τη χορήγηση 
οποιουδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμάκου θα πρέπει να λαμβάνεται κατά 
περίπτωση. 
 
4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
Χρησιμοποιήστε 1 ml διαλύτη για την ανασύσταση της λυοφιλοποιημένης σκόνης (=1 
δόση). 
Αφήστε το εμβόλιο να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου και χορηγείστε 1 ml 
εμβολίου σε κάθε ζώο με υποδόρια ένεση. 
Χρησιμοποιείτε αποστειρωμένες σύριγγες εμβολιασμού, απαλλαγμένες από ίχνη 
απολυμαντικών. 

 
Εμβολιακό πρόγραμμα: 
Βασικός Εμβολιασμός: 
Δύο εμβολιασμοί με μία δόση, με μεσοδιάστημα 3-4 εβδομάδων.  
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Ο πρώτος εμβολιασμός μπορεί να χορηγηθεί από την ηλικία των 8-9 εβδομάδων και 
ο δεύτερος εμβολιασμός από την ηλικία των 12 εβδομάδων (βλέπε επίσης 
Παράγραφο 4.4). 
Επανεμβολιασμός: 
Μία δόση (1 ml) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 
Ο επανεμβολιασμός κατά του καλυκοϊού της γάτας και του ερπητοϊού της γάτας 
τύπου 1 πρέπει να  διενεργείται κάθε χρόνο (με εμβόλια που περιέχουν τα στελέχη 
F9 και G2620, όπου αυτά είναι διαθέσιμα). 
Ο επανεμβολιασμός κατά του ιού της πανλευκοπενίας της γάτας μπορεί να  
διενεργείται κάθε τρία χρόνια (με το στέλεχος MW-1, όπως στο Nobivac Tricat Trio, 
όπου αυτό είναι διαθέσιμο).  
 
4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν 
είναι απαραίτητα 
Μετά από τη χορήγηση δεκαπλάσιας δόσης, στο σημείο της ένεσης είναι πιθανόν να 
παρατηρηθεί ήπια επώδυνη εξοίδηση για 4-10 ημέρες.  
Είναι πιθανόν να παρατηρηθεί παροδικά ελαφριά άνοδος της θερμοκρασίας του 
σώματος (έως 40,8 °C) για 1-2 ημέρες.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανόν να παρατηρηθεί γενικευμένη δυσφορία, 
βήχας, πταρμός, παροδικός λήθαργος και μειωμένη όρεξη για λίγες ημέρες μετά από 
τον εμβολιασμό.  
 
4.11 Χρόνος αναμονής 
Δεν απαιτείται. 
 
 
5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Φαρμακοτεχνική μορφή: Ζωντανό ιικό εμβόλιο για γάτες 
Κωδικός ATCvet: OI06AD04. 
Για τη διέγερση της ενεργητικής ανοσίας στις γάτες κατά του καλυκοϊού της γάτας, 
του ερπητοϊού της γάτας τύπου 1 (ιός ρινοτραχειΐτιδας της γάτας) και του ιού της 
πανλευκοπενίας της γάτας. 
 
 
6.  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
Λυοφιλοποιημένη σκόνη: 
Disodium phosphate dehydrate 
Hydrolized gelatine 
Pancreatic digest of casein 
Sorbitol 
 
Διαλύτης: 
Disodium phosphate dehydrate 
Potassium dihydrogen phosphate 
Water for injections. 
 
6.2 Ασυμβατότητες  
Να μην αναμειγνύεται με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν  
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6.3 Διάρκεια ζωής 
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη 
συσκευασία πώλησης: 
Λυοφιλοποιημένη σκόνη: 33 μήνες 
Διαλύτης: 5 έτη 
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: να χρησιμοποιείται 
εντός 30 λεπτών. 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
Λυοφιλοποιημένη σκόνη: Φυλάσσεται σε ψυγείο (2°C - 8°C).  
Προστατέψτε το από το φως. 
Διαλύτης: Μπορεί να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C, εφόσον 
διατηρείται ξεχωριστά από τη λυοφιλοποιημένη σκόνη.  
Να μην καταψύχεται. 
 
6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 
Λυοφιλοποιημένη σκόνη: Φιαλίδιο μιας δόσης από ύαλο τύπου Ι (Ευρ. Φαρμ.), 
κλεισμένο με ελαστικό πώμα από αλογονοβουτύλιο και σφραγισμένο με επικάλυμμα 
αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση.  
Διαλύτης: Φιαλίδιο μιας δόσης από ύαλο τύπου Ι (Ευρ. Φαρμ.), κλεισμένο με 
ελαστικό πώμα από αλογονοβουτύλιο και σφραγισμένο με επικάλυμμα αλουμινίου 
που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. 
 
Συσκευασία: Χάρτινα ή πλαστικά κυτία με 5, 10, 25 ή 50 δόσεις εμβολίου και διαλύτη 
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   
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
NL-5831 AN Boxmeer 
Ολλανδία 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Αριθμός άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο:CY00525V 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
8/9/2015 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
8/9/2015 
 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ 
Δεν ισχύει. 
 


