
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КЪМ  

ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА № 0022-1929-09.01.2013 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 

Nobivac Lepto инжекционна суспензия за кучета. 
 

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 

Всяка  доза от 1 ml  съдържа: 

 
Активни субстанции 

- Инактивирана Leptospira Interrogans серогрупа Canicola, серотип Portland-vere,  

 щам Ca-12-000:  800-1900 Units/ml*  
- Инактивирана Leptospira Interrogans серогрупа Icterohaemorrhagiae, серотип Copenhageni, 

щам 820K:   750-1500 Units/ml* 

 

*Antigen mass ELISA Units  

 

Ексципиенти: 
 

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.  

 

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 

Инжекционна суспензия. 

Безцветна суспензия. 
 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 

 

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП 

 

Кучета. 

 

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни 

 

За активна имунизация на кучета (от 8-седмична възраст) за ограничаване на лептоспироза, 

причинена от Leptospira Interrogans, серотипове canicola и icterohaemorrhagiae. 

 

Начало на имунитета: 4 седмици. 

Продължителност на имунитета: 1 година срещу серотипе canicola и 6 месеца срещу серотип 

icterohaemorrhagiae. 
 



4.3 Противопоказания 
 

Няма. 

 

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП  

 
Да се ваксинират само здрави животни. 

 

4.5 Специални предпазни мерки при употреба 
 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта  

Не е приложимо. 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните 
При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 

предостави листовката или етикета на продукта. 

 

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) 

По време на клиничните проучвания за безопасност в редки случаи се наблюдава преходно 

повишаване на телесната температура след ваксинация. 

В много редки случаи могат да се наблюдават локални реакции след инжектиране, според 

докладите за фармакологична бдителност. 

 

След приложение на продукта, може да се появи временен оток с диаметър 5 сm в мястото на 

инжектиране за около 4 дни. В някои случаи, този оток може да бъде твърд и болезнен и се 

резорбира напълно до 2-3 седмици. 

Преходна остра реакция на свръхчувствителност с признаци, които включват летаргия, оток на 

лицето, сърбеж, повръщане или диария, могат да се появят след ваксинация, в много редки 

случаи. Такива реакции могат да се развият до по-тежко състояние (анафилаксия), което може 

да бъде животозастрашаващо с допълнителни признаци като диспнея или колапс. Ако се появят 

такива реакции, се препоръчва подходящо лечение. 

Леки системни признаци, като летаргия и анорексия, се съобщават много рядко. 
 

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:  
- много чести  (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции) 

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) 
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) 

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) 

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани 
съобщения). 

 

4.7 Употреба по време на бременност, лактация и яйценосене  
 
Бременност: 

Може да 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 смесвана и 
прилагана с ваксини от Nobivac гамата, съдържащи кучешки вирус на гана, кучешки 

аденовирус тип 2, кучешки парвовирус щам 154 и/или кучешки параинфлуенца вирусни 

компоненти за подкожно приложение. 

 
Наличните данни за безопасност и ефикасност сочат, че тази ваксина може да бъде прилагана 

на същия ден, но без да бъде смесвана с Nobivac Rabies (щам Pasteur RIV). 

 



Когато Nobivac Lepto се използва с някоя от другите посочени по-горе ваксини от серията 

Nobivac, трябва да се вземе под внимание, минималната възраст за ваксинация предвидeна за 

всяка ваксина, така че по време на ваксинацията кучетата да са на минималната възраст или по-
големи от определената за отделните ваксини при ваксинация. 

Консултирайте се с продуктовата информацията на продуктите, преди да прилагате 

едновременно продукти. 
Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази 

ваксина с други ветеринарномедицински продукти, освен посочените по-горе. 

Взимането на решение за използването на тази ваксина преди или след употребата на друг 

ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай. 

4.9 Доза и начин на приложение 

 

Подкожно приложение.  

Приложете 1 доза (1 ml) на животно. 

Схема за ваксинация 

 

Основна ваксинация: 

Неваксинираните кучета трябва да се ваксинират двукратно с интервал от 2-4 седмици. 

Първата ваксинация трябва да се приложи на малки кученца от 8-седмична възраст. 

 

Реваксинация: 

Всеки 6–12 месеца. 

Препоръчва се интервал от 6 месеца, за да се постигане защита срещу клинична лептоспироза, 

причинена от серотип icterohaemorrhagiae.  

 

Преди употреба оставете ваксината да достигне до стайна температура (15 °С - 25 °С) 

Да се използва стерилен инструментариум. 
 

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо 

 
Няма налични данни. 

 

4.11 Карентен срок  
 

Не е приложимо. 

 

5. ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 

Фармакотерапевтична група: Имунологични за кучета (Canidae), инактивирана бактериална 

ваксина. 
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI07AB01. 

 

Ваксината се прилага за стимулиране на активен имунитет при кучета срещу Leptospira 

interrogans, серогрупи canicola и icterohaemorrhagiae. 

Активните субстанции на ваксината индуцират хуморални антитела срещу тези серогрупи. 

Ваксинацията с Nobivac Lepto ограничава клиничните признаци (треска и смъртността), както и 

намалява броя на животните с бактеремия и лептоспиурия след инфектиране в сравнение с 

неваксинирани, контролни животни.  
 

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 

6.1 Списък на ексципиентите 

Sodium chloride  

Potassium chloride 

Sodium–L-Lactic acid  

Calcium chloride  



Water for injections 
 

6.2 Основни несъвместимости 

 

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт, с изключение на ваксините, описани в 
точка 4.8. (където тези продукти и тяхното съвместно използване е разрешено). 

 

6.3 Срок на годност 
Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 21 месеца. 

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно. 
 

6.4. Специални условия за съхранение на продукта 
 

Да се съхранява в хладилник (2  °C – 8 °C). 

Да не се замразява. 

Да се пази от светлина. 
 

6.5 Вид и състав на първичната опаковка 

 

Тип I стъклен(и) флакон(и) от 1 ml, затворен(и) с халогенобутил гумена тапа и запечатан с 

шифрована алуминиева капачка.  
 
Размер на опаковките: 

Картонена или пластмасова кутия с 10 или 50 флакона от 1 ml (1 доза). 

 

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 

 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 

The Netherlands 
 

8. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 

№ 0022-1929 
 

9. ДАТА НА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА 

 
09/01/2013 

 

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА  
 
03.2021 

 

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА 
 

Не е приложимо. 

 

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  



 


