
   
  

 

 
 

CANGLOB D FORTE inj.ad us.vet. 
 
 
Imunoglobulină heterogenă hiperimună împotriva bolii Carré, destinată câinilor şi canidelor de pradă. 
 
Compoziţia: 
Fiecare 1,0 ml din produs conţine: 
Ingrediente active: 
 - Immunoglobulinum anti febris contagiosae canis NLT 320 VNAb50. 
Excipienţi: 
 - Tiomersal NMT 0,1 mg; soluţie de diluare până la 1 ml. 
 
Forma farmaceutică: 
Injecţie.  
 
Grupa farmacoterapeutică şi modul de acţiune 
 
Grupa farmacoterapeutică: 
Imunopreparat veterinar.  
Codul ATC veterinar: Q15AA.  
Proprietăţi farmacodinamice: Produsul conţine anticorpi specifici heterogeni care induc o imunitate pasivă împotriva bolii Carré. Anticorpii 
sunt complet disponibili după adminstrarea parenterală. În funcţie de modul de administrare al produsului imunitatea pasivă se dezvoltă iar 
durata ei depinde de cantitatea administrată precum şi de frecvenţa adminstrării ei. 
Particularităţi farmacokinetice: Administrarea intravenoasă permite înregistrarea unei imunităţi pasive imediate, utilizarea imunoglobulinei 
fiind maximă. După administrarea intramusculară şi subcutanată se înregistrează o instalare uşor întârziată a imunităţii pasive a cărei 
utilizare este mai mică faţă de cea consecutiv administrării intravenoase. 
Imunoglobulinele sunt distribuite prin circulaţia sanguină în organism şi sunt metabolizate treptat şi eliminate ca proteine heterogene. 
Ingredientele inactive sunt metabolizate după imunizarea animalelor prin degradarea şi excretarea lor din organism. 
Proprietăţi referitoare la mediul înconjurător: produsul nu are influenţă asupra mediului.  
 
Indicaţii: 
Produsul este destinat pentru imunizarea pasivă a câinilor şi canidelor împotriva jigodiei. Produsul este utilizat pentru tratamentul şi 
profilaxia jigodiei, precum şi pentru profilaxia imediata a animalelor în cazul în care un agent etiologic al bolii nu a fost clar detectat. 
Anticorpii specifici previn apariţia bolii sau, în cazul în care deja există, uşurează evoluţia sa. Pentru un tratament de succes este 
importantă administrarea sa timpurie.  
Dozarea se va face conform greutăţii animalului, indiferent de speciile ţintă, categorie, vârstă sau sex.  
 
Contraindicaţii:  
Administrarea produsului reprezintă în general un stres imunobiologic considerabil pentru animal. În cazul administrării repetate a 
produsului, animalele pot fi sensibilizate şi pot fi înregistrate reacţii anafilactice. Produsul este contraindicat mai ales în scop profilactic, la 
animalele sensibile sau în cazul apariţiei reacţiilor alergice şi anafilactice în urma administrărilor repetate. Contraindicaţiile trebuie luate în 
seamă de către medicul veterinar cu ocazia evaluării severităţii evoluţiei unei boli şi riscul tratamentului cu acest produs. 
 
Reacţii adverse:  
Reacţia generală a organismului se poate caracteriza prin subfebrilitate, inapetenţă tranzitorie şi slăbire generală.  
Rareori, administrarea produsului poate induce reacţii alergice sau anafilactice – care se datorează îndeosebi administrării repetate. Pentru 
ameliorarea reacţiilor adverse, se recomandă tratamentul simptomatic. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate 
în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.  
 
Speciiţintă: 
Câini şi canide.  
 
Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare şi mod de administrare: 
Doza terapeutică este de 0,4 ml de produs per 1 kg greutate corporală indiferent de speciile ţintă, vârstă şi sex.  
Produsul se va administra intravenos, intramuscular sau subcutanat. Doza terapeutică este 0.4 ml de produs per 1 kg greutate corporală 
zilnic, până la îmbunătăţirea stării de sănătate. Doza profilactică este 0,4 ml de produs per 1 kg greutate corporală, administrată la un 
interval de 5 zile. Se poate utiliza în caz de pericol iminent al bolii. Doza maximă este de 0,4 ml de produs per 1 kg greutate corporală şi 
poate fi utilizată atât pentru tratament cât şi pentru profilaxie.  
 
Recomandări privind administrarea corectă:  
Înainte de utilizare, produsul trebuie încălzit la temperatura mediului şi agitat. Doza imunizantă trebuie preparată şi prelevată din  recipient 
şi administrată utilizând tehnici aseptice.  
 
Timp de aşteptare: 
Nu este pentru animale destinate consumului uman. 
 
Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat: 
În afară de reacţiile generale şi sporadice, nu se cunosc alte riscuri datorate imunizării pasive ale femelelor gestante şi ale femelelor după 
parturiţie. În ciuda acestui fapt, nu este recomandabil să se folosească produsul în stadiile avansate ale gestaţiei şi imediat după parturiţie. 
Imunizarea femelelor se poate efectua în stadiile incipiente şi medii ale gestaţiei. Imunizarea pasivă a femelelor nu are influenţe majore 
asupra protecţiei progenilor prin imunitatea colostrală. Anticorpii specifici obţinuţi prin imunizarea pasivă nu se transmit activ căţeilor, prin 
colostru. Aceşti anticorpi nu exercită reacţii adverse la căţei. 
 
Precauţii speciale pentru depozitare:  



   
  

 

A se depozita într-un loc uscat şi întunecos, la temperatura de 2 - 8ºC. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
Produsul trebuie utilizat în intervalul valabilităţii produsului menţionat pe etichetă, respectiv în 18 luni. 
Valabilitatea produsului după deschiderea ambalajului este de 10 ore.  
 
Atenţionări speciale:  
Precauţii speciale pentru utilizare la animale: administrarea imunoglobulinelor heterogene stimulează imunitatea pasivă, pentru o perioadă 
ce nu depăşeşte 7 zile. În această perioadă, nu este recomandată vaccinarea împotriva bolii pentru care produsul a fost destinat. Calea de 
administrare şi durata tratamentului sau cea de protecţie profilactică, trebuie stabilite de către medicul veterinar. 
 Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale: 
În caz de auto-rănire accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Se recomandă 
dezinfectarea locului rănit.  
 
Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor 
astfel de produse: 
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu 
cerinţele locale. 
 
Alte informaţii: 
Numai pentru uz veterinar! 
A se elibera doar pe baza de prescripţie medicală!  
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei 
de comercializare.  
 
Natura şi compoziţia ambalajului primar:  
Tipul ambalajului: Produsul se prezintă în recipiente medicinale din sticlă sau plastic. Sticlele medicinale sunt închise cu dopuri din cauciuc 
peste care este aplicată o capsă din aluminiu. Un număr corespunzător de sticle sunt ambalate de asemenea într-o cutie de carton. 
Ambalajul conţine prospect şi etichetă ce trebuie aplicată pe cardul de vaccinare.  
 
Mărimea ambalajului:  
1 flacon x 5 ml, adică 5 ml de produs în fiecare flacon a 7 ml; 
1 flacon x 6 ml, adică 6 ml de produs ăn fiecare flacon a 7 ml; 
6 flacoane x 5 ml, adică 5 ml de produs în fiecare din cele 6 flacoane a 7 ml. 
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate. 
 
Producător: 
DYNTEC spol. s r. o., Pražská 328, 411 55 Terezín, Republica Cehă. 
 
Numai pentru uz veterinar ! 
Se eliberează pe bază de prescripţie medicală ! 


