
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 

Nobivac DP PLUS liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów 

(szczeniąt) 

 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Każda dawka (1 ml) zrekonstytuowanej szczepionki zawiera: 

Substancje czynne: 

Żywy atenuowany wirus nosówki psów szczep Onderstepoort: 105,1 – 106,5 TCID50* 

Żywy rekombinowany parwowirus psów szczep 630a: 105,1 – 106,7 TCID50* 

* 50% dawka zakaźna dla kultury tkankowej (tissue culture infective dose 50%). 

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań. 

Liofilizat: w kolorze złamanej bieli lub kremowym. 

Rozpuszczalnik: przejrzysty bezbarwny roztwór.  

 

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt 

Czynne uodpornianie szczeniąt od 4 tygodnia życia i starszych w celu zapobiegania objawom 

klinicznym i śmiertelności w przypadku zakażenia wirusem nosówki psów i parwowirusem psów oraz 

w celu zapobiegania siewstwu wirusa po zakażeniu wirusem nosówki psów i po zakażeniu 

parwowirusem psów. 

Czas powstania odporności:  dla wirusa nosówki psów: 7 dni; 

    dla parwowirusa psów: 3 dni. 

Czas trwania odporności:  8 tygodni. 

 

4.3 Przeciwwskazania  

Brak. 

 

4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt 

Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta. 

Umiarkowany do wysokiego poziom przeciwciał matczynych przeciwko wirusowi nosówki psów 

może zmniejszyć skuteczność produktu przeciwko nosówce psów. 

Zazwyczaj zaleca się, aby każde szczenię zostało zaszczepione tym produktem w wieku 6 tygodni. W 

przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko zakażenia parwowirusem psów i/lub zakażenia wirusem 

nosówki psów, zaleca się szczepienie szczeniąt wcześniej, ale nie wcześniej niż w wieku 4 tygodni. 

Rutynowe szczepienia zasadnicze przeciwko nosówce psów, parwowirozie psów, zakaźnemu 

zapaleniu wątroby psów i chorobom układu oddechowego wywołanym przez zakażenie adenowirusem 

typu 2 należy prowadzić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ulotkach informacyjnych właściwych 

produktów. 

 

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania  

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt 

U niektórych szczeniąt szczep szczepionkowy parwowirusa psów można wykryć w kale do 8 dni po 

szczepieniu. Czasami wirus ten może przenosić się na inne psy lub koty, ale bez wywoływania 

klinicznych objawów choroby. U kotów wirus może być siany do 5 dni i rozprzestrzeniać się na inne 

koty bez wywoływania jakichkolwiek objawów choroby. Wirus nosówki psów nie jest rozsiewany 

przez szczepione szczenięta. 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom 

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić 

lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

 

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia) 

W pierwszym tygodniu po szczepieniu bardzo często obserwuje się niewielki, niebolesny obrzęk (o 

średnicy maksymalnie 1 cm) w miejscu wstrzyknięcia. Obrzęk ustąpi całkowicie w ciągu kilku dni. 

Zmniejszona aktywność może wystąpić w rzadkich przypadkach w ciągu 4 godzin po szczepieniu. 

 



Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: 

- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)  

- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt) 

- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt) 

- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt) 

- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty). 

 

4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania 

Podanie podskórne. 

Podać jedną dawkę (1 ml) szczeniętom od 4 tygodnia życia. 

Rekonstytuować zawartość fiolki z liofilizatem za pomocą dostarczonego rozpuszczalnika. 

Upewnij się, że liofilizat jest całkowicie zrekonstytuowany przed użyciem. 

Podaj całą zawartość fiolki. 

Produkt po rekonstytucji: zawiesina o zabarwieniu różowawym lub różowym. 

 

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 

Holandia 

 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Komisja Europejska EU/2/20/265/001-002 

 

Kategoria dostępności: Wydawany z przepisu lekarza – Rp.  

Data sporządzenia: 09.12.2020 

Reklama kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót 

produktami leczniczymi.  

 


