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PAKENDI INFOLEHT 
Febrivac 3-PLUS, süstesuspensioon minkidele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: 
IDT Biologika GmbH 
Am Pharmapark 
06861 Dessau-Rosslau 
Saksamaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Febrivac 3-PLUS, süstesuspensioon minkidele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks annus (1 ml) sisaldab: 
Toimeained: 
Naaritsate enteriidi inaktiveeritud viirus   vähemalt 104,0 TCID50

* 

 

Clostridium botulinum tüüp C toksoid   vähemalt 0,5 rU* 

 
Inaktiveeritud Pseudomonas aeruginosa bakterid, 
Hab’i serotüübid 5, 6 ja 7/8    vähemalt 108 rakku serotüübi kohta* 

 
* enne inaktiveerimist  
TCID50  50 % koekultuuri nakatav annus 

rU - toksiini suhteline sisaldus määratuna ELISA meetodil võrdluses referentsmaterjaliga  
 
Adjuvant: alumiiniumhüdroksiid   mitte üle 7,5 mg 
 
Abiained: formaldehüüd     mitte üle 1,5 mg 
 

Kollakaspruun kuni punakaspruun piimjas hägune suspensioon. 

 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Minkide aktiivne immuniseerimine viirusliku enteriidi, hemorraagilise pneumoonia ning Clostridium 

botulinum`i C tüüpi toksiini põhjustatud toksikoosi vastu. 
Immuunsuse teke: 3 nädalat pärast vaktsineerimist. 
Immuunsuse kestus: 12 kuud pärast vaktsineerimist. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, adjuvandi või ravimi ükskõik millise abiaine 
suhtes. 
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6. KÕRVALTOIMED 
 
Süstekohas võib olla hajus kõva või pehme turse (läbimõõt mitte üle 1,5 cm), mis tavaliselt kaob 
4-6 nädala jooksul ilma ravita.  
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Mink (Neovison vision). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Subkutaane manustamine. 
 
Mingipoegade esmane immuniseerimine  
Esimene vaktsineerimine tehakse 6. kuni 8. elunädalal. Kui esimene immuniseerimine oli mõjutatud 
maternaalsest immuunsusest, tuleb teha teine vaktsineerimine 3...5 nädala pärast. 
Suguloomad 
Vaktsineerida tuleb vähemalt neli nädalat enne paaritust. 
 
Revaktsineerimine 

Loomi tuleb revaktsineerida kord aastas. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Enne kasutamist loksutada. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Ei rakendata. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida külmkapis (2°C - 8°C). 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
Mitte lasta külmuda. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast EXP. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 8 tundi. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
Mitte vaktsineerida transpordi või ümberpaigutamise tõttu nõrku loomi. 
Mitte manustada intramuskulaarselt. 
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Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Mingipojad tuleb esmakordselt vaktsineerida mitte enne 6. elunädalat, sest maternaalsed antikehad 
võivad mõjutada immuunsuse väljakujunemist. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni 
perioodil ei ole soovitatav.  
 
Sigivus 
Suguloomi tuleb vaktsineerida vähemalt neli nädalat enne paaritust. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed teiste vaktsiinide samaaegse kasutamise kohta, va Febrivac 
DIST. Seetõttu ei ole teiste vaktsiinidega vaktsineerimine soovitav 14 päeva enne ja pärast selle 
preparaadiga vaktsineerimist.  
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Kahekordse annuse manustamisel ei täheldatud kõrvaltoimeid. 
 
Sobimatus 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga.  
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Juuni 2018 
 
15. LISAINFO  
  
Pakendid: 50, 250 või 500 ml. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 


