
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Вангард Плюс 7 
 
2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 
Количество в 1 доза (1 ml): 
 
Активни субстанции: 
1.  Лиофилизирана таблетка: Вангард DA2Pi 
Жив атенуиран вирус на Гана по кучетата N-CDV, минимален титър: 103.0 ССID50

* 

Жив атенуиран кучешки Аденовирус Тип 2, щам Manhattan, минимален титър: 103.2 ССID50
* 

Жив атенуиран кучешки Параинфлуенца вирус, щам NL-CPI-5, минимален титър 106.0 ССID50
* 

 
2.  Разтворител: Вангард CPV-L 
Жив атенуиран кучешки Парвовирус, щам NL-35-D, минимален титър: 107.0 ССID50

* 

Инактивирана Leptospira canicola, най-малко 40 хамстер протективни дози 
Инактивирана Leptospira icterohaemorrhagiae, най-малко 40 хамстер протективни дози. 
 

*Клетъчна култура -инфекциозна доза – 50 
 
Помощни вещества: 
За пълен списък на помощните вещества, виж т. 6.1.  
 
3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 
Лиофилизирана таблетка и разтворител за инжекционен разтвор. 
 
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 
 
4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП 
 
Кучета, навършили 7 седмична възраст. 
 
4.2 Терапевтични показания, специфични за отделните видове животни 
 
За активна имунизация на кучета с цел предотвратяване на смъртността и намаляване на 
симптомите на заболяванията, причинени от вируса на Гана по кучетата, кучешки парвовирус 
(тип 2а, тип 2b и 2c), кучешки аденовирус тип 1 и тип 2, Leptospira canicola и Leptospira 
icterohaemorrhagiae и вируса на параинфлуенца по кучетата.  
 
Началото на имунитета настъпва приблизително две седмици след последната доза от базовата 
схема на ваксинация. 
Продължителността на имунитета към вируса на кучешката чума, кучешкия парвовирус, 
кучешки аденовирус тип 1 и тип 2 и към компонентите на лептоспирозата е най-малко 12 
месеца. Продължителността на имунитета към вируса на кучешката параинфлуенца не е 
определена. 
 
4.3 Противопоказания 
 
Не ваксинирайте болни или бременни животни, за които нямате достатъчно информация 
относно състоянието им. 
Използването на серуми, повишаващи имунитета или на имуносупресиращи лекарства е 
противопоказано за период от един месец след ваксинацията. 
 
4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП 
 



Възможно е няколко дни след ваксинацията, кучетата да отделят ваксинални щамове на 
кучешкия аденовирус тип 2 и кучешкия парвовирус. Независимо от това, поради слабата 
патогенност тези щамове, не е необходимо да се държат отделно ваксинираните от 
неваксинираните животни. 
Високите нива на майчини антитела могат да попречат на отговора към ваксинацията. 
Въпреки, че ваксината е с доказана ефикасност в присъствието на майчини антитела, то ако 
съществува вероятност за особено високи нива на майчините антитела (например срещу CPV 
компонент) е необходимо това да се вземе предвид при планиране на времето за ваксиниране. 
 
4.5 Специални предпазни мерки при употреба 
 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 
 

Няма. 
 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните 
 
В случай на случайно самоинжектиране, незабавно измийте с вода. Ако се появят симптоми, 
незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за 
употреба или етикета на продукта. 
 
4.6 Странични реакции (честота и важност) 
 
В рамките на 4 – 6 часа след ваксинацията, е възможна поява на временен оток на мястото на 
инжектиране, който отшумява след 7 дни. 
 
В случай на поява на анафилактична реакция (например повръщане), да се приложи адреналин 
или негов еквивалент. 
 
4.7  Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене 
 
Да не се прилага по време на бременност. 
 
4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на 

взаимодействие 
 
Наличните данни за безопасност и ефикасност сочат, че тази ваксина може да бъде прилагана в 
същия ден с ваксината Vanguard R (смесени заедно) или съвместно приложени на различни 
места. 
 
4.9 Доза и начин на приложение 
 
Дозировка и начин на приложение: 
Смесете асептично един флакон от лиофилизираната таблетка (Вангард DA2Pi) с един флакон 
от разтворителя Вангард СРV-L. Разклатете добре и незабавно инжектирайте цялото 
съдържание на смесения флакон (1 мл) подкожно. 
Да не се използват химически стерилизирани игли или спринцовки, тъй като това може да 
повлияе на ефективността на ваксината. 
 
Базова схема на ваксинация: 
 
Кученца под 10 седмична възраст 
Две дози от Вангард Плюс 7 през интервал най-малко 14 дни всяка. Първата доза от ваксината 
може да бъде приложена на 7 седмична възраст. Втората доза не трябва да се дава до 
навършване на 10 седмична възраст.  
 
Кученца на 10 и над 10 седмична възраст  



Единична доза от ваксината, последвана от единична доза на Vanguard Lepto –ci най-малко14 
по-късно. 
 
Схема на реваксинация  
Препоръчва се ежегодна реваксинация с единична доза от ваксината. 
 
4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти) 
 
В редки случаи при предозиране може да се появи преходен оток на мястото на инжектиране. 
 
В повечето случаи при предозиране не е необходимо да се прилага лечение. Въпреки това ако 
се появи анафилактична реакция (например повръщане), да се приложи адреналин или негов 
еквивалент. 
 
4.11 Карентен срок  
 

Не се изисква. 
 
5. ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 
Тази ваксина е предназначена за активна имунизация на здрави кученца и възрастни кучета 
срещу заболявания причинени от вируса на гана по кучетата, кучешки аденовирус Тип 1 и Тип 
2, кучешки параинфлуенца вирус, кучешки парвовирус, Leptospira canicola и Leptospira 
icterohaemorrhagiae. 
 
ATCvet code: QI07AI02 
 
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 
6.1 Списък на ексципиентите 
 
Неомицин 
Гентамицин 
 
6.2 Несъвместимости 
 
Не смесвайте с друга ваксина или имунологичен продукт. 
 
6.3 Срок на годност 
 
Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 
За лиофилизираната таблетка (Вангард DA2Pi): 2 години. 
За разтворителя (Вангард CPV-L): 4 години. 
Ваксината трябва да се употреби веднага след приготвянето. 
 
6.4. Специални условия за съхранение на продукта 
 
Да се съхранява транспортира при температура (2º С - 8º С).  
Да не се замразява. 
 
6.5 Вид и състав на първичната опаковка 
 
Ваксината се предлага в стъклен 1-дозов флакон тип I (Ph Eur). 
Флаконите на лиофилизираната част са затворени с бромбутилова гумена запушалка и  
запечатани с алуминиева капачка. Флаконите на разтворителя са затворени с хлорбутилова 
гумена запушалка и запечатани с алуминиева капачка. 
 
Опаковката съдържа 1, 10, 25 или 100 флакона от лиофилизираната таблетка Vanguardтм DA2Pi и 
1, 10, 25 или 100 флакона с разтворител Vanguardтм CPV-L. 



 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
 
6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него 
 
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат 
унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 
 
7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 

Pfizer Animal Health МА EEIG 
Ramsgate Road, 
Sandwich, Kent CТ13 9NJ,  
United Кingdom 
 

8. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 

 0022-1862-24.09.2012 
 
9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА 
УПОТРЕБА 
 

 15.03.2012 
 
10. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 
   21.08.2012 
 
ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА 
Няма 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. ЕТИКЕТ 



 
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА  
 
Картонени Опаковки с 1, 10, 25, 100 флакона с лиофилизирана таблетка Vanguardтм DA2Pi  
Опаковка с 1, 10, 25 или 100 флакона с разтворител Vanguardтм CPV-L 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Вангард Плюс 7 
 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Количество в 1 доза (1 ml): 
Активни субстанции: 
1.  Лиофилизирана таблетка: Вангард DA2Pi 
Жив атенуиран вирус на Гана по кучетата N-CDV, минимален титър: 103.0 ССID50

* 

Жив атенуиран кучешки Аденовирус Тип 2, щам Manhattan, минимален титър: 103.2 ССID50
* 

Жив атенуиран кучешки Параинфлуенца вирус, щам NL-CPI-5, минимален титър 106.0 ССID50
* 

 
2.  Разтворител: Вангард CPV-L 
Жив атенуиран кучешки Парвовирус, щам NL-35-D, минимален титър: 107.0 ССID50

* 

Инактивирана Leptospira canicola, най-малко 40 хамстер протективни дози 
Инактивирана Leptospira icterohaemorrhagiae, най-малко 40 хамстер протективни дози. 
 
3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 
Лиофилизирана таблетка и разтворител за инжекционен разтвор. 
 
4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
1 x 1 ml, 10 x 1 ml, 25 x 1 ml, 100 x 1 ml 
 
5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 
Кучета, навършили 7 седмична възраст. 
 
6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
 
За активна имунизация на кучета с цел предотвратяване на смъртността и намаляване на 
симптомите на заболяванията, причинени от вируса на Гана по кучетата, кучешки парвовирус 
(тип 2а, тип 2b и 2c), кучешки аденовирус тип 1 и тип 2, Leptospira canicola и Leptospira 
icterohaemorrhagiae и вируса на параинфлуенца по кучетата.  
 
Началото на имунитета настъпва приблизително две седмици след последната доза от базовата 
схема на ваксинация. 
Продължителността на имунитета към вируса на кучешката чума, кучешкия парвовирус, 
кучешки аденовирус тип 1 и тип 2 и към компонентите на лептоспирозата е най-малко 12 
месеца. Продължителността на имунитета към вируса на кучешката параинфлуенца не е 
определена. 
 
 
7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Преди употреба прочети листовката. 
 
Разтворете асептично един флакон от лиофилизираната таблетка с един флакон от 
разтворителя. Разклатете добре и незабавно инжектирайте цялото съдържание на смесения 



флакон (1 мл) подкожно. 
 
8. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Не се изисква. 
 
9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
Преди употреба прочети листовката. 
 
10. СРОК НА ГОДНОСТ 
 
След първо отваряне на опаковката, ваксината трябва да се употреби веднага. 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява и транспортира при температура (2º С -8º С).  
Да не се замразява. 
 
12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 
 
Всеки неизползван продукт или остатъци от него трябва да се унищожи в съответствие с 
изискванията на националното законодателство. 
 
13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И 

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО  И 
УПОТРЕБАТА 

 
Само за ветеринарномедицинска употреба. 
Да се отпуска само по лекарско предписание. 
 
14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА” 
 
Да се съхранява на недостъпни за деца места. 
 
15. ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА  
 
Pfizer Animal Health МА EEIG 
Ramsgate Road, 
Sandwich, Kent CТ13 9NJ, United Кingdom  
 
16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП 
 
0022-1862-24.09.2012 
 
17. ПАРТИДЕН НОМЕР 
П № 



 
МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ 
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА  
 
Стъклен 1-дозов флакон 
 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
ВангардТМ Плюс 7 / Vanguard Plus 7 
 
2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ(И) 
 
Количество в 1 доза (1 мл): 
Лиофилизирана таблетка:  
CDV 103.0, СAV2 103.2; CPi 106.0 

Разтворител:  
CPV 107.9; Leptospira canicola 40 хпд, Leptospira icterohaemorrhagiae 40 хпд. 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО  МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ 
 
1 ml.  
 
4. НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Подкожно в доза 1 ml.  
 
5. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Няма. 
 
6. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
П № 
 
7. СРОК НА ГОДНОСТ 
 
След първо отваряне на опаковката, ваксината трябва да се употреби веднага. 
 
8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” 
  
Само за ветеринарномедицинска употреба. 



 
 

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ 
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА  
 
Стъклен 1-дозов флакон 
 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
ВангардТМ Плюс 7 / Vanguard Plus 7 
 
2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ(И) 
 
Разтворител:  
CPV 107.9; L.canicola 40 хпд, L. icterohaemorrhagiae 40 хпд. 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО  МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ 
 
1 ml.  
 
4. НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Подкожно в доза 1 ml.  
 
5. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Няма. 
 
6. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
П № 
 
7. СРОК НА ГОДНОСТ 
 
След разтваряне, съгласно указанията, ваксината трябва да се употреби веднага. 
 
8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” 
  
Само за ветеринарномедицинска употреба. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА 



ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА 
Вангард  Плюс 7 /Vanguard Plus 7 

 
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛ  
 
Притежател на лиценза за употреба: 
Pfizer Animal Health МА EEIG 
Ramsgate Road, 
Sandwich, Kent CТ13 9NJ, United Кingdom 
 
Упълномощен производител, отговорен за освобождаване на партидата: 
Pfizer Animal Health/Belgium 
Rue Laid Burniat 1, B 1348 Louvain-la-Neuve 
Belgium 
 
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
ВангардТМ Плюс 7 /Vanguard Plus 7 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Количество в 1ml доза: 
 
Активни субстанции: 
1.  Лиофилизирана таблетка: Вангард DA2Pi 
Жив атенуиран вирус на Гана по кучетата N-CDV, минимален титър: 103.0 ССID50

* 

Жив атенуиран кучешки Аденовирус Тип 2, щам Manhattan, минимален титър: 103.2 ССID50
* 

Жив атенуиран кучешки Параинфлуенца вирус, щам NL-CPI-5, минимален титър 106.0 ССID50
* 

 
2.  Разтворител: Вангард CPV-L 
Жив атенуиран кучешки Парвовирус, щам NL-35-D, минимален титър: 107.0 ССID50

* 

Инактивирана Leptospira canicola, най-малко 40 хамстер протективни дози 
Инактивирана Leptospira icterohaemorrhagiae, най-малко 40 хамстер протективни дози. 
 

*Клетъчна култура -инфекциозна доза – 50 
 
Vnaguard plus 7 съдържа лиофилизирана таблетка и разтворител за инжективен разтвор. 
 
Лиофилизираната таблетка е кремаво оцветена, а разтворителят е  леко мътна розова течност. 
 
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
 
За активна имунизация на кучета с цел предотвратяване на смъртността и намаляване на 
симптомите на заболяванията, причинени от вируса на Гана по кучетата, кучешки парвовирус 
(тип 2а, тип 2b и 2c), кучешки аденовирус тип 1 и тип 2, Leptospira canicola и Leptospira 
icterohaemorrhagiae и вируса на параинфлуенца по кучетата.  
 
Началото на имунитета настъпва приблизително две седмици след последната доза от базовата 
схема на ваксинация. 
Продължителността на имунитета към вируса на кучешката чума, кучешкия парвовирус, 
кучешки аденовирус тип 1 и тип 2 и към компонентите на лептоспирозата е най-малко 12 
месеца. Продължителността на имунитета към вируса на кучешката параинфлуенца не е 
определена. 
 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 
Не ваксинирайте болни или бременни животни, за които нямате достатъчно информация 
относно състоянието им. Използването на серуми, повишаващи имунитета или на 



имуносупресиращи лекарствени средства е противопоказано за период от един месец след 
ваксинацията. 
 
6. НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ 
 
В рамките на 4 – 6 часа след ваксинацията, е възможна поява на временен оток на мястото на 
инжектиране, което отшумява след 7 дни. 
 
В случай на поява на анафилактична реакция (например повръщане), да се приложи адреналин 
или негов еквивалент.  
 
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на 
този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите 
Вашия ветеринарен лекар.  
 
7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 
Кучета, навършили 7 седмична възраст. 
 
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ  
 
Дозировка и начин на приложение: 
Смесете асептично един флакон с лиофилизирана таблетка (Вангард DA2Pi) с един флакон  
разтворител ВангардТМСРV-L. Разклатете добре и незабавно инжектирайте цялото съдържание 
на смесения флакон (1 мл) подкожно. 
Да не се използват химически стерилизирани игли или спринцовки, тъй като това може да 
повлияе на ефективността на ваксината. 
 
Базова схема на ваксинация: 
 
Кученца под 10 седмична възраст 
Две дози от Вангард 7 през интервал най-малко 14 дни всяка. Първата доза от ваксината може 
да бъде приложена на 7 седмична възраст. Втората доза не трябва да се дава до навършване на 
10 седмична възраст.  
 
Кученца на 10 и над 10 седмична възраст  
Единична доза от ваксината, последвана от единична доза на Vanguard Lepto –ci най-малко14 
по-късно. 
 
Схема на реваксинация  
Препоръчва се ежегодна реваксинация с единична доза от ваксината. 
 
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Разтворете асептично един флакон с лиофилизирана таблетка с един флакон разтворител. 
Разклатете добре и незабавно инжектирайте. 
 
10. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Не се изисква. 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Да се съхранява на недостъпни за деца места. 
Да се съхранява транспортира при температура (2º С - 8º С).  
Да не се замразява. 
 
Да не се използва след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета. 
Срок на годност след разреждане, съгласно указанията: да се употреби веднага. 



 
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
Възможно е няколко дни след ваксинацията, кучетата да отделят ваксинални щамове на 
кучешкия аденовирус тип 2 и кучешкия парвовирус. Независимо от това, поради слабата 
патогенност тези щамове, не е необходимо да се държат отделно ваксинираните от 
неваксинираните животни. 
Високите нива на майчини антитела могат да попречат на отговора към ваксинацията. 
Въпреки, че ваксината е с доказана ефикасност в присъствието на майчини антитела, то ако 
съществува вероятност за особено високи нива на майчините антитела (например срещу CPV 
компонент) е необходимо това да се вземе предвид при планиране на времето за ваксиниране. 
 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните 
В случай на случайно самоинжектиране, незабавно измийте с вода. Ако се появят симптоми, 
незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за 
употреба или етикета на продукта. 
 
Да не се прилага по време на бременност. 
 
Наличните данни за безопасност и ефикасност сочат, че тази ваксина може да бъде прилагана в 
същия ден с ваксината Vanguard R (смесени заедно) или съвместно приложени на различни 
места. 
 
 
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО  
 
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат 
унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. 
 
Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще 
помогнат за опазване на  околната среда. 
 
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 
21.08.2012 
 
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Ваксината се предлага в стъклен 1-дозов флакон тип 1 (Ph Eur). 
Флаконите на лиофилизираната таблетка са затворени с бромбутилова гумена запушалка и 
запечатани с алуминиева капачка. Флаконите на разтворителя са затворени с хлорбутилова 
гумена запушалка и запечатани с алуминиева капачка. 
 
Опаковката съдържа 1, 10, 25 или 100 флакона от лиофилизираната таблетка Vanguardтм DA2Pi и 
1, 10, 25 или 100 флакона от разтворителя Vanguardтм CPV-L 
 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
 
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с 
териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба. 
 
Република България 
PАХ Ес Ви Ес Ес Люкс Холдинг САРЛ Клон България 
Tel: + 359 2 970 41 71 
 


