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1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 
 
Nobivac Bb lyofilisat og oppløsningsvæske til suspensjon til katter 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 
 
Hver dose (0,2 ml) av rekonstituert suspensjon inneholder: 
 
Lyofilisat: 
 
Virkestoff(er): 
 
106,3 -108,3 colony forming units (CFU) levende Bordetella bronchiseptica bakterier stamme B-C2  
 
Oppløsningsvæske: 
 
Vann til injeksjonsvæsker 
 
Hjelpestoff(er): 
Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer. 
 
 
3. LEGEMIDDELFORM 
 
Lyofilisat og oppløsningsvæske til suspensjon. 
Lyofilisat: off-white eller kremfarget pellet 
Oppløsningsvæske: klar, fargeløs oppløsning 
 
 
4. KLINISKE OPPLYSNINGER 
 
4.1 Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter) 
 
Katter 
 
4.2 Indikasjoner, med angivelse av målarter 
 
Aktiv immunisering av katter eldre enn 1 måned for å redusere kliniske symptomer av Bordetella 
bronchiseptica assosiert infeksjon i de øvre luftveier. 
 
Begynnende immunitet: hos 8 uker gamle katter ble begynnende immunitet etablert allerede 72 timer 
etter vaksinasjon. 
 
Varighet av immunitet: Varigheten av immuniteten er i inntil 1 år. 
 
Det foreligger ingen data på at maternelle antistoffer influerer på effekten av vaksinasjon med Nobivac 
Bb til katt. I litteraturen er det ansett at denne type intranasal vaksine induserer immunrespons uten 
interferens med maternelle antistoffer.  
 
4.3 Kontraindikasjoner 
 
Ingen kjente. 
 
4.4 Spesielle advarsler 
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Dersom det gis antibiotika i løpet av den første uken etter vaksinasjonen, skal vaksinasjonen gjentas 
når antibiotika behandlingen er avsluttet.  
 
4.5 Særlige forholdsregler 
 
Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr 
 
Kun friske dyr skal vaksineres. 
 
Nysing etter administrering reduserer ikke effekten av veterinærpreparatet. 
 
Skal ikke gis samtidig med antibiotika behandling eller sammen med annet intranasalt 
veterinærpreparat. 
 
Vaksinerte dyr kan spre vaksinens Bordetella bronchiseptica-stamme i 6 uker, og det kan være 
intermitterende spredning i minst ett år. 
 
Selv om risikoen for at immunsupprimerte mennesker skal bli infisert med Bordetella bronchiseptica 
er ekstremt lav, er det anbefalt at katter, som er i nær kontakt med immunsupprimerte mennesker, ikke 
blir vaksinert med denne vaksinen. 
 
Hund, gris og uvaksinerte katter kan reagere på vaksinestammen med lette, forbigående respiratoriske 
symptomer. Andre dyr, som kanin og smågnagere, er ikke undersøkt. 
 
Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr 
 
Ved utilsiktet egenadministrering, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. 
 
Egnete desinfeksjonsprosedyrer bør brukes ved anvendelse av denne levende bakterievaksinen. 
 
Selv om risikoen for at immunsupprimerte mennesker kan bli infisert med Bordetella bronchiseptica 
er ekstremt lav, bør slike individer vite at katter kan spre bakterier i inntil 1 år etter vaksinasjon. 
 
4.6 Bivirkninger (frekvens og alvorlighetsgrad) 
 
Etter administrering kan det av og til oppstå nysing, hoste, mild og forbigående flod fra øyne eller 
nese. Hos katter som viser mer alvorlige symptomer kan det være nødvendig med en hensiktsmessig 
antibiotika behandling.  
 
4.7 Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging 
 
Skal ikke gis til drektige eller lakterende katter. 
 
4.8 Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner 
 
Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen 
med andre veterinærpreparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal 
brukes før eller etter et annet veterinærpreparat. 
 
4.9 Dosering og tilførselsvei 
 
Nasal bruk. 
 
Vaksinasjonsprogram: 
En dose, 0,2 ml rekonstituert vaksine, gis minst 72 timer før forventet risiko. 
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La oppløsningsvæsken oppnå  romtemperatur før bruk. Med aseptisk teknikk rekonstitueres lyofilisatet 
med 0,3 ml av den medfølgende sterile oppløsningsvæsken. Ryst godt. Trekk opp 0,2 ml rekonstituert 
vaksine i en 1 ml eller 2 ml sprøyte, fjern kanylen og administrer alt innholdet i sprøyten inn i ett av 
kattens nesebor.  
 
Kattens hode holdes med snuten opp og munnen lukket, slik at katten må puste gjennom nesen. Plasser 
sprøyten foran ett av neseborene, og administrer forsiktig alt innholdet i sprøyten inn i nesehulen via 
dette neseboret. Vaksinen administreres direkte fra sprøyteenden inn i neseboret og kommer inn i 
nesehulen ved innånding. 
  
4.10 Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig 
 
Etter administrering av en overdose av vaksinen, er det er ikke observert andre bivirkninger enn de 
som er nevnt i punkt 4.6.  
 
4.11 Tilbakeholdelsestid(er) 
 
Ikke relevant. 
 
 
5. IMMUNOLOGISKE EGENSKAPER 
 
Farmakoterapeutisk gruppe: Immunologiske midler til katt – levende bakterievaksiner. 
ATCvet-kode: QI06AE02 
 
Stimulerer til aktiv immunitet mot Bordetella bronchiseptica. 
 
 
6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 
 
6.1 Liste over hjelpestoffer 
 
Lyofilisatet: 
Gelatin 
Sorbitol 
Fosfatbuffer 
 
Oppløsningsvæske: 
Vann til injeksjonsvæsker 
 
6.2 Uforlikeligheter 
 
Skal ikke blandes med andre veterinærpreparater, unntatt oppløsningsvæske vedlagt for bruk sammen 
med preparatet.  
 
6.3 Holdbarhet 
 
Holdbarhet for veterinærpreparatet i uåpnet salgspakning: 5 år. 
Holdbarhet etter rekonstitusjon: bruk innen 4 timer. 
 
6.4 Oppbevaringsbetingelser 
 
Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). 
Beskyttes mot lys. 
 
6.5 Indre emballasje, type og sammensetning 
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Ett 3 ml endose-hetteglass (glass Type I) med lyofilisat lukket med en halogenbutyl gummipropp og 
aluminiumshette, samt ett hetteglass (glass Type I) med 0,5 ml steril oppløsningsvæske lukket med en 
halogenbutyl gummipropp. 
 
Pakningsstørrelser:  
Pappeske med 5 hetteglass med 1 dose av lyofilisat og 5 hetteglass med oppløsningsvæske. 
Plasteske med 5 hetteglass med 1 dose av lyofilisat og 5 hetteglass med oppløsningsvæske. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 
 
6.6 Særlige forholdsregler for deponering av ubrukt veterinærpreparat eller av 

avfallsmaterialer fra bruken av slike preparater 
 
Avfallsmateriale som har vært i kontakt med virkestoffet skal destrueres ved koking, forbrenning eller 
behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet. 
 
 
7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL – 5831 AN Boxmeer 
Nederland 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE) 
 
EU/2/02/034/001-002/NO 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE 
 
Dato for første markedsføringstillatelse: 10/09/2002 
Dato for siste fornyelse: 30/08/2012 
 
 
10. OPPDATERINGSDATO 
 
Detaljert informasjon om dette veterinærpreparatet finnes på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontor http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
FORBUD MOT SALG, UTLEVERING OG/ELLER BRUK 
 
Innførsel, salg, utlevering og/eller bruk av Nobivac Bb er eller kan være forbudt i visse EØS-land på 
deler av eller hele deres område, som følge av nasjonale dyrehelseprogrammer. Enhver som har til 
hensikt å innføre, selge, utlevere og/eller bruke Nobivac Bb til katt skal rådføre seg med landets 
kompetente myndighet vedrørende gjeldende vaksinasjonspolitikk før innførsel, salg, utlevering 
og/eller bruk finner sted. 
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A. TILVIRKER(E) AV BIOLOGISK AKTIVT (AKTIVE) VIRKESTOFF(ER) OG 
TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE 

 
Navn og adresse til tilvirker(e) av biologisk aktivt (aktive) virkestoff(er) 
 
Intervet Inc. 
21960 Intervet Lane,  
Delaware 19966, Millsboro 
USA 
 
Intervet Inc. 
375 South Lake Street, 
Minnesota 56187, Worthington 
USA 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL – 5831 AN Boxmeer 
Nederland 
 
Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL – 5831 AN Boxmeer 
Nederland 
 
 
B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK  
 
Veterinærpreparat underlagt reseptplikt. 

  
 

 
I henhold til artikkel 71 i direktiv 2001/82/EF kan et medlemsland, i henhold til nasjonal lovgivning, 
forby produksjon, innførsel, besittelse, salg, utlevering og/eller bruk av immunologiske 
veterinærpreparater på deler av eller hele sitt område, hvis det kan godtgjøres: 
 
a) at behandling av dyr med preparatet interfererer med gjennomføring av nasjonalt program for 

diagnostisering, overvåkning eller utryddelse av sykdommer hos dyr eller vanskeliggjør 
attestasjon vedrørende fravær av kontaminering i levende dyr eller i næringsmidler eller andre 
produkter med opprinnelse fra behandlede dyr. 

 
b) at den sykdom som veterinærpreparatet er beregnet til å fremkalle immunitet mot, stort sett ikke 

forekommer i det aktuelle området. 
 
 
C. MRL-STATUS 

Ikke relevant. 

 

D. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN  
 
Legemiddelovervåkningssystem. 
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Innehaver av markedsføringstillatelsen må sørge for at legemiddelovervåkningssystemet, som 
beskrevet i Del I i søknaden om markedsføringstillatelse, er på plass og fungerer før 
veterinærpreparatet bringes på markedet og deretter så lenge som veterinærpreparatet er på markedet.
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VEDLEGG III 
 

MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG 
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A. MERKING



11/18 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE,  
OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE 
 
Eske etikett: 
 
 
1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN 
 
Nobivac Bb lyofilisat og oppløsningsvæske til suspensjon til katter 
 
 
2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER 
 
Hver dose (0,2 ml) inneholder: 
106,3 -108,3 CFU levende Bordetella bronchiseptica bakterier stamme B-C2 
 
 
3. LEGEMIDDELFORM 
 
Lyofilisat og oppløsningsvæske til suspensjon 
 
 
4. PAKNINGSSTØRRELSE 
 
5 endose-hetteglass med lyofilisat og 5 hetteglass oppløsningsvæske 
 
 
5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL  
 
Katter 
 
 
6. INDIKASJON(ER) 
 
Levende vaksine til katter mot infeksjon i de øvre luftveier forårsaket av Bordetella bronchiseptica. 
 
 
7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI 
 
Til nasal bruk. 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
 
 
8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER) 
 
Ikke relevant. 
 
 
9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG 
 
Les pakningsvedlegget før bruk for spesielle advarsler for immunsupprimerte personer. 
 
 
10. UTLØPSDATO 
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Utløpsdato: {måned/år} 
 
 
11. OPPBEVARINGSBETINGELSER 
 
Oppbevares ved 2 °C – 8 °C (i kjøleskap). 
Beskyttes mot lys. 
 
 
12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG 
 EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER 
 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
 
 
13. TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED 
 HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK 
 
Til dyr - reseptpliktig. 
 
 
14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN” 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
 
15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE  
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35  
NL – 5831 AN Boxmeer 
 
 
16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE) 
 
EU/2/02/034/001/NO 
EU/2/02/034/002/NO 
 
 
17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER 
 
Batch {nummer} 



13/18 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER 
 
Etikett på vaksine hetteglasset: 
 
 
1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN 
 
Nobivac Bb til katter 
 
 
2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(VIRKESTOFFER) 
 
106,3 - 108,3 CFU/dose B. bronchiseptica 
 
 
3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER 
 
1 dose 
 
 
4. ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Nasal bruk. 
 
 
5. TILBAKEHOLDELSESTID(ER) 
 
Ikke relevant.  
 
 
6. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Batch {nummer} 
 
 
7. UTLØPSDATO 
 
EXP {måned/år} 
 
 
8. TEKSTEN ”TIL DYR” 
 
Til dyr.  
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MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER 
 
Etikett til oppløsningsvæske hetteglasset: 
 
 
1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN 
 
Oppløsningsvæske til Nobivac Bb 
 
 
2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(VIRKESTOFFER) 
 
1 dose 
 
 
3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER 
 
0,5 ml 
 
 
4. ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Les pakningsvedlegget. 
 
 
5. TILBAKEHOLDELSESTID(ER) 
 
Ikke relevant.  
 
 
6. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Batch {nummer} 
 
 
7. UTLØPSDATO 
 
EXP {måned/år} 
 
 
8. TEKSTEN ”TIL DYR” 
 
Til dyr. 
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B.  PAKNINGSVEDLEGG
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PAKNINGSVEDLEGG 
 

Nobivac Bb lyofilisat og oppløsningsvæske til suspensjon til katter 
 
1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE 

SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE 
ER FORSKJELLIGE 

 
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker: 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL-5831 AN Boxmeer 
Nederland 
 
 
2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 
 
Nobivac Bb lyofilisat og oppløsningsvæske til suspensjon til katter 
 
 
3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER) 
 
Hver dose (0,2 ml) av rekonstituert suspensjon inneholder:   
 
Lyofilisat:  
 
106,3 - 108,3 colony forming units (CFU) levende Bordetella bronchiseptica bakterier stamme B-C2 
 
Oppløsningsvæske: 
 
Vann til injeksjonsvæsker 
 
Lyofilisat: off-white eller kremfarget pellet 
Oppløsningsvæske: klar, fargeløs oppløsning 
 
 
4. INDIKASJON(ER) 
 
Aktiv immunisering av katter eldre enn 1 måned for å redusere kliniske symptomer av Bordetella 
bronchiseptica assosiert infeksjon i de øvre luftveier. 
 
Hos 8 uker gamle katter ble begynnende immunitet etablert allerede 72 timer etter vaksinasjon. 
 
Immuniteten varer i inntil 1 år. 
 
 
5. KONTRAINDIKASJONER 
 
Skal ikke gis til drektige eller diegivende dyr. 
 
 
6. BIVIRKNINGER 
 
Etter administrering kan det av og til oppstå nysing, hoste, mild og forbigående flod fra øyne eller 
nese. Ved overdose ses tilsvarende symptomer, spesielt hos svært unge, mottagelige kattunger. Hos 
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katter som viser mer alvorlige symptomer kan det være nødvendig med hensiktsmessig antibiotika 
behandling.  
 
Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, 
bør disse meldes til veterinær. 
 
 
7. DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER) 
 
Katter. 
 
 
8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE 
 
En dose, 0,2 ml rekonstituert vaksine, gis minst 72 timer før forventet risiko. 
 
Til nasal bruk. 
 
 
9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK 
 
La oppløsningsvæsken oppnå romtemperatur før bruk. Med aseptisk teknikk rekonstitueres lyofilisatet 
med 0,3 ml av den medfølgende sterile oppløsningsvæsken. Blandingen rystes godt. Trekk opp 0,2 ml 
rekonstituert vaksine i en 1 ml eller 2 ml sprøyte, fjern kanylen og administrer alt innholdet i sprøyten 
inn i ett av kattens nesebor.  
 
Kattens hode holdes med snuten opp og munnen lukket slik, at katten må puste gjennom nesen. Plasser 
sprøyten foran ett av neseborene, og administrer forsiktig alt innholdet i sprøyten inn i neseboret. 
Vaksinen administreres direkte fra sprøyteenden inn i neseboret og kommer inn i nesehulen ved 
innånding. 
 
 
10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER) 
 
Ikke relevant. 
 
 
11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn 
Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Beskyttes mot lys. 
Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten. 
Holdbarhet etter rekonstitusjon i følge bruksanvisningen: 4 timer 
 
 
12. SPESIELLE ADVARSLER 
 
Kun friske dyr skal vaksineres. 
 
Nysing etter administrering reduserer ikke effekten av veterinærpreparatet. 
 
Skal ikke blandes med andre veterinærpreparater, unntatt oppløsningsvæske vedlagt for bruk sammen 
med preparatet. 
 
Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved denne vaksinen ved bruk sammen 
med andre veterinærpreparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal 
brukes før eller etter et annet veterinærpreparatet. 
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Skal ikke gis samtidig med antibiotika behandling eller sammen med annet intranasalt 
veterinærpreparat.  
 
Dersom det gis antibiotika i løpet av den første uken etter vaksinasjonen, skal vaksinasjonen gjentas 
etter at behandlingen med antibiotika er avsluttet. 
 
Vaksinerte dyr kan spre vaksinens Bordetella bronchiseptica-stamme i 6 uker; i enkeltstående tilfeller 
i minst ett år. Intermitterende spredning er også mulig.  
 
Selv om risikoen for at immunsupprimerte mennesker skal bli infisert med Bordetella bronchiseptica 
er ekstremt lav, er det anbefalt at katter, som er i nær kontakt med immunsupprimerte mennesker, ikke 
blir vaksinert med denne vaksinen. Slike individer bør vite at katter kan spre bakterien i inntil 1 år etter 
vaksinasjon. 
 
Hund, gris og uvaksinerte katter kan reagere på vaksinestammen med lette, forbigående respiratoriske 
tegn. Andre dyr, som kanin og smågnagere, er ikke undersøkt. 
Egnete desinfeksjonsprosedyrer bør brukes ved anvendelse av denne levende bakterievaksinen. 
 
Ved utilsiktet egenadministrering, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. 
 
Innførsel, salg, utlevering og/eller bruk av dette preparatet er eller kan være forbudt i visse EØS-land 
på deler av eller hele deres område, som følge av nasjonale dyrehelseprogrammer. Enhver som har til 
hensikt å innføre, selge, utlevere og/eller bruke Nobivac Bb til katt skal rådføre seg med landets 
kompetente myndighet vedrørende gjeldende vaksinasjonspolitikk før innførsel, salg, utlevering 
og/eller bruk finner sted. 
 
 
13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, 

RESTER OG EMBALLASJE 
 
Avfallsmateriale som har vært i kontakt med virkestoffet skal destrueres ved koking, forbrenning eller 
behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet. 
 
 
14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG 
 
 
 
Detaljert informasjon om dette preparatet finnes på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontor  
http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. YTTERLIGERE INFORMASJON 
 
Til dyr. 
 
Pakningsstørrelser: 
Pappeske med 5 hetteglass med 1 dose av lyofilisat og 5 hetteglass med oppløsningsvæske. 
Plasteske med 5 hetteglass med 1 dose av lyofilisat og 5 hetteglass med oppløsningsvæske. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 
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