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Prospektüs

Felocell CVR ®
Feline Rhinotracheitis - Calicivirus - Panleukopenia Afl›s›
Aktif içerik: Felocell CVR, tan›mlanm›fl feline hücre dizisinde üretilmifl ve liyofilize
edilerek stabil hale getirilmifl, attenüe feline rhinotracheitis virusu, calicivirus ve panleukopenia virusu (Johnson Snow Leopard) içerir.
Endikasyonlar›: Felocell CVR sa¤l›kl› kedilerde feline rhinotracheitis, calicivirus ve
panleukopeni virusu enfeksiyonlar›na karfl› afl›lama içindir.
Doz ve uygulamalar:
1. Genel talimatlar: Sa¤l›kl› kedilerin afl›lanmas› önerilir. Liyofilize afl› steril dilüentle
suland›r›l›r ve subcutan ya da intramuskuler olarak 1 ml uygulan›r.
2. ‹lk afl›lama: 9 haftal›k ya da daha büyük yafltaki kedilere 2 doz halinde 3-4 hafta
ara ile uygulanmal›d›r. 9 haftal›k yafltan küçük yaflta afl›lanan kediler 12 haftal›k
yafla kadar her 3-4 haftada bir kez afl›lanmal›d›r. Gebe diflilerin afl›lanmas›ndan
kaç›n›lmal›d›r.
3. Tekrar afl›lama: Y›ll›k tek dozluk afl›lamalar önerilir.
Önlemler:
1. 2° - 7° C de saklanmal›d›r.
2. Suland›rman›n ard›ndan süratle tüm içerik kullan›lmal›d›r.
3. fiifleler ve afl›dan arta kalanlar yak›lmal›d›r.
4. Afl›n›n uygulanmas› esnas›nda steril fl›r›nga ve i¤neler kullan›lmal› ancak sterilizasyon için kimyasal dezenfektanlar kullan›lmamal›d›r. Çünkü kal›nt›lar› afl›y›
inaktive edebilir.
5. Uygulama ard›ndan anaflaksi görülürse antidot olarak epinefrin yada efl de¤erleri kullan›lmal›d›r.
6. Koruyucu olarak gentamisin içerir.
7. Her ne kadar bu ürün fayda sa¤lama amaçl› olsada, baz› hayvanlarda özellikle
hastal›k etkenlerini bar›nd›ranlarda, parazit enfestasyonu olanlarda, transporta
ba¤l› ve çevre koflullar› nedeniyle oluflan stres sonucu immun yan›t oluflmayabilir
yada oluflan yan›t sürekli olmayabilir.
‹lave Bilgi:
Birçok vakada feline rhinotracheitis virusunu (FVR) feline calicivirus enfeksiyonlar›ndan (FCV) ay›rmak zordur. Her 2 etken de 40-41 °C atefl, anoreksi, depresyon ve salivasyonla karakterize viral solunum yolu enfeksiyonu oluflturur. FVR’de s›kl›kla purulent bir nasal yada ocular ak›nt› söz konusudur. FCV’de damakta ve nasal septumda
ülserler vard›r. Pneumoni FCV’nin bir belirgin semptomu olabilir.
Ticari flekli:
25x1 dozluk plastik kutularda, fliflelerde sadece hayvan sa¤l›¤›nda kullan›l›r.
Ruhsat sahibi: Pfizer ‹laçlar› Ltd. fiti. 34347 Ortaköy - ‹stanbul taraf›ndan
PFIZER Inc., Lincoln, Nebraska, ABD’den ithal edilmifltir.
3373-2

KONU:

BÖLÜM
RUHSAT
MED‹KAL
PAZARLAMA
KAL‹TE GÜVENCE
ÜRET‹M

TAR‹H

‹S‹M

‹MZA

NOT

