
 

 

1.  ELÄINLÄÄKKEEN NIMI  

 

CANIGEN DHPPi/L kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja suspensio, injektionestettä varten, suspensio koiralle 
 

 

2.  LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 

 

Yksi 1 ml:n annos sisältää: 

 

Vaikuttavat aineet 

 

Kuiva-aine, kylmäkuivattu  
 

Koiran penikkatautivirus (CDV) – kanta Lederle  10
3.0 

-
 
10

4.9
 CCID50* 

Koiran adenoviruksen tyyppi 2 (CAV-2) – kanta Manhattan 10
4.0 

-
 
10

6.0 
CCID50* 

Koiran parvovirus (CPV) – kanta CPV780916  10
5.0 

-
 
10

6.8 
CCID50* 

Koiran parainfluenssavirus (CPIV) – kanta Manhattan  10
5. 0

-
 
10

6.9 
CCID50* 

*
Annos, joka infektoi 50 % soluviljelmästä 

 

 

Suspensio: 

Inaktivoitu Leptospira interrogans: 

- seroryhmä Canicola serovar Canicola, kanta 601903  4350 - 7330 U** 

- seroryhmä Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, kanta 601895  4250 - 6910 U** 

 

**Antigeenimäärä ELISA-yksikköinä 

 

Apuaineet 
 

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1. 

 

 

3.  LÄÄKEMUOTO 

 

Kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja suspensio, injektionestettä varten, suspensio. 

Kuiva-aine, kylmäkuivattu: valkoinen pelletti 

Suspensio: kirkas neste 

 

 

4.  KLIINISET TIEDOT 

 

4.1 Kohde-eläinlajit 

 

Koira. 

 

 

4.2  Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain 

 



 

 

Vähintään 8 viikon ikäisten koirien aktiiviseen immunisointiin seuraavasti: 

- ehkäisemään koiran penikkatautiviruksen aiheuttamaa kuolleisuutta ja kliinisiä oireita  

- ehkäisemään koiran adenoviruksen tyypin 1 aiheuttamaa kuolleisuutta ja kliinisiä oireita  
- ehkäisemään koiran parvoviruksen CPV-2b-kannalla tehdyissä altistustutkimuksissa aiheuttamia 

kliinisiä oireita ja kuolleisuutta ja vähentämään viruseritystä  

- ehkäisemään koiran parvoviruksen CPV-2c-kannalla tehdyssä altistustutkimuksessa aiheuttamia 

kliinisiä oireita ja vähentämään viruseritystä  

- vähentämään koiran parainfluenssaviruksen ja koiran adenoviruksen tyypin 2 aiheuttamia 

hengitysteiden kliinisiä oireita ja vähentämään viruseritystä  

- ehkäisemään L. canicolan aiheuttamaa kuolleisuutta ja vähentämään sen aiheuttamaa infektiota, 

kliinisiä oireita, munuaisten kolonisaatiota, munuaisvaurioita ja bakteerin eritystä virtsaan 

- vähentämään L. icterohaemorrhagiaen aiheuttamaa infektiota, kliinisiä oireita, munuaisten 

kolonisaatiota ja bakteerin eritystä virtsaan. 

 

Immuniteetin muodostuminen: 

Immuniteetin on osoitettu muodostuvan 3 viikon kuluttua ensimmäisen rokotuksen jälkeen CDV:n, 

CAV-2:n ja CPV:n osalta, 4 viikon kuluttua CAV-1:n ja CPIV:n osalta, 5 viikon kuluttua L. canicolan 

osalta ja 2 viikon kuluttua L. icterohaemorrhagiaen osalta.  

 

Immuniteetin kesto: 
Immuniteetin kesto on 1 vuosi perusrokotusohjelman jälkeen kaikkien komponenttien osalta.  

Immuniteetin kestoa luotaavissa tutkimuksissa ei havaittu perusrokotusten jälkeen merkitsevää eroa 

rokotettujen ja verrokkikoirien välillä CPiV:n tai CAV-2:n aiheuttamassa viruserityksessä, L. canicolan 

ja L. icterohaemorrhagiaen aiheuttaman munuaisten kolonisaation vähentämisessä tai L. canicolan 

aiheuttamissa munuaisvaurioissa ja bakteerin erityksessä virtsaan. 

Tehosterokotuksen, joka annetaan vuoden kuluttua perusrokotusten jälkeen, immuniteetin kesto on 3 

vuotta CDV:n, CAV-1:n, CAV-2:n ja CPV:n osalta. 

CAV-2:n osalta immuniteetin kestoa tehosterokotuksen, joka annetaan vuoden kuluttua perusrokotusten 

jälkeen, ei osoitettu altistustutkimuksin, vaan se perustuu CAV-2:n vasta-aineiden esiintyvyyteen 3 

vuotta tehosterokotuksen jälkeen. 

 

 

4.3 Vasta-aiheet 

 

Ei ole. 

 

 

4.4 Erityisvaroitukset 

 

Vain terveitä eläimiä voidaan rokottaa. 

 

Maternaaliset vasta-aineet (rokotettujen narttujen pennuissa) saattavat joissain tapauksissa vaikuttaa 

rokotuksen tehoon. Siksi rokotusohjelma on suunniteltava sen mukaisesti (katso kohta 4.9). 

 
 

4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet 

 

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet 



 

 

 

Rokotuksen jälkeen elävät virusrokotekannat (CAV-2, CPV) saattavat levitä rokottamattomiin eläimiin, 

mutta ne eivät aiheuta tauteja näissä eläimissä. 

 

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava 

 

- Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä 

pakkausselostetta tai myyntipäällystä. 

 

 

4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus) 

 

Yhden rokoteannoksen antamisen jälkeen voi yleisesti ilmetä kohtalainen paikallinen reaktio, joka häviää 

itsestään 1–2 viikon kuluessa. Tämä ohimenevä paikallinen reaktio voi olla turvotus (≤ 4 cm) tai pieni 

diffuusi paikallinen ödeema; harvinaisissa tapauksissa näihin voi liittyä kipua tai kutinaa.  

Ohimenevä rokotuksen jälkeinen letargia on yleistä. Harvinaisissa tapauksissa voi ilmetä hypertermiaa 

tai ruoansulatushäiriöitä, kuten ruokahaluttomuutta, ripulia tai oksentelua. 

Hyvin harvinaisissa tapauksissa on ilmennyt yliherkkyysreaktioita, kuten allergisia tai anafylaktisia 

reaktioita. Yliherkkyysreaktio on hoidettava välittömästi asianmukaisella tavalla. 

 

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti: 

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen/haittavaikutuksia) 

- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10/100 hoidettua eläintä) 

- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1 000 hoidettua eläintä) 

- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10 000 hoidettua eläintä) 

- hyvin harvinainen (alle 1 / 10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset). 

 

 

4.7 Käyttö tiineyden, laktaation tai muninnan aikana 

 

Ei saa käyttää tiineyden ja laktaation aikana. 

 

 

4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 

 

Rokotteen turvallisuudesta ja tehosta yhteiskäytössä muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa ei ole tietoa. 

Tästä syystä päätös rokotteen käytöstä ennen tai jälkeen muiden eläinlääkevalmisteiden antoa on 

tehtävä tapauskohtaisesti. 

 

 

4.9 Annostus ja antotapa 

 
Sekoita kylmäkuivattu kuiva-aine liuottimeen, ravista kevyesti ja anna koko 1 ml:n rokoteannos 

välittömästi ihon alle seuraavan rokotusohjelman mukaisesti:  

 

Perusrokotus: 

- ensimmäinen rokotus vähintään 8 viikon ikäisenä 



 

 

- toinen rokotus 3 tai 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. 

 

Maternaaliset vasta-aineet voivat joissakin tapauksissa vaikuttaa rokotuksen immuunivasteeseen. 

Näissä tapauksissa suositellaan kolmatta rokotusta 15 viikon ikäisestä alkaen. 

 

Tehosterokotukset:  

Koira on rokotettava uudestaan yhdellä rokoteannoksella 1 vuoden kuluttua perusrokotuksesta. 

Sen jälkeen rokotetaan korkeintaan kolmen vuoden välein. 

CPiV ja Leptospira-komponentit vaativat vuosittaista tehosterokotusta. Siksi yksi rokoteannos 

Virbacin koiran parainfluenssavirusta ja Leptospiraa vastaan voidaan antaa vuosittain. 

 

 

Käyttökuntoon saatettu valmiste on punertavan beigeä. 

 

 

4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa) 

 
Rokotteen kymmenkertaisen annoksen antamisen jälkeen injektiokohdassa ei havaittu muita kuin 

kohdassa 4.6 ”Haittavaikutukset” mainittuja haittavaikutuksia, mutta paikalliset reaktiot kestivät 

pidempään (jopa 26 päivää). 

 

 

4.11 Varoaika 

 

Ei oleellinen. 

 

 

5.  IMMUNOLOGISET OMINAISUUDET 

 

- ATCvet-koodi: QI07AI02 

- Farmakoterapeuttinen ryhmä: Immunologiset valmisteet koiraeläimille – eläviä viruksia ja 

inaktivoituja bakteereita sisältävät rokotteet. 

- Stimuloimaan aktiivista immuniteettia koiran penikkatautivirusta, koiran adenovirusta, koiran 

parvovirusta ja koiran parainfluenssavirusta sekä L. interrogans canicola-seroryhmää ja L. 

interrogans icterohaemorrhagiae-seroryhmää vastaan. 

 

 

6.  FARMASEUTTISET TIEDOT 

 

6.1 Apuaineet 

 

Kuiva-aine, kylmäkuivattu: 
Liivate 

Kaliumhydroksidi 

Laktoosimonohydraatti 

Glutamiinihappo 

Kaliumdivetyfosfaatti 

Dikaliumfosfaatti 



 

 

Injektionesteisiin käytettävä vesi 

Natriumkloridi 

Dinatriumfosfaatti, vedetön 

 

Suspensio: 

Natriumhydroksidi 

Sakkaroosi 
Dikaliumfosfaatti 

Kaliumdivetyfosfaatti 

Tryptoni 

Injektionesteisiin käytettävä vesi 

 

 

6.2  Merkittävät yhteensopimattomuudet 

 

Ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa. 

 

 

6.3  Kestoaika 

 

Avaamattoman pakkauksen kestoaika: 18 kuukautta. 

Ohjeiden mukaan käyttökuntoon saatetun valmisteen kestoaika: käytettävä heti. 

 

 

6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimenpiteet 

 

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C - 8 °C).  

Säilytä valolta suojassa. 

Ei saa jäätyä. 

 

 

6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus  

 
Tyypin I lasinen injektiopullo, joka sisältää 1 annoksen kylmäkuivattua kuiva-ainetta, ja tyypin I lasinen 

injektiopullo, joka sisältää 1 ml:n suspensiota. Molemmat injektiopullot on suljettu butyyli-

elastomeeritulpalla, sinetöity alumiinikorkilla ja pakattu muovi- tai pahvikoteloon. 

Pakkauskoot:  

1 injektiopullo kylmäkuivattua kuiva-ainetta ja 1 injektiopullo suspensiota 

10 injektiopulloa kylmäkuivattua kuiva-ainetta ja 10 injektiopulloa suspensiota 

25 injektiopulloa kylmäkuivattua kuiva-ainetta ja 25 injektiopulloa suspensiota 

50 injektiopulloa kylmäkuivattua kuiva-ainetta ja 50 injektiopulloa suspensiota 

100 injektiopulloa kylmäkuivattua kuiva-ainetta ja 100 injektiopulloa suspensiota 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 

 

 

6.6 Erityiset varotoimenpiteet käyttämättömien eläinlääkevalmisteiden tai niistä peräisin 

olevien jätemateriaalien hävittämiselle  



 

 

 

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten 

määräysten mukaisesti. 

 

 

7.  MYYNTILUVAN HALTIJA 

 

VIRBAC 

1
ère

 Avenue – 2065m 

L.I.D. 

F – 06516 CARROS 

Ranska 

 

 

8.  MYYNTILUVAN NUMERO(T) 

 

33546 

 

9.  ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/ 

UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

 

 

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

 

11/05/2018 

 


