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Dit geneesmiddel is in een ander land geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is toegestaan op
grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote
zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als
bron van algemene informatie over dit product voor dierenartsen en eigenaren.

Cunipravac® RHD Variant
Farmaceutische vorm:
Emulsie voor injectie, flacon met 10 doses, flacon met 40 doses
Samenstelling:
Geïnactiveerd Rabbit Hemorrhagic Disease Virus nieuwe variant (RHDV2),
stam V-1037.
Bevat als hulpstoffen per 0,5 ml:
Minerale olie (adjuvans)
Thiomersal (conserveringsmiddel)

104,125 mg
0,05 mg

Eigenschappen:
Actieve immunisatie van konijnen vanaf de leeftijd van 30 dagen tegen de nieuwe variant van
het viraal hemorrhagisch syndroom VHD (=rabbit haemorrhagic disease, RHDV2).
Aanvang immuniteit: 7 dagen na vaccinatie.
Hervaccinatie (na 1e herhaling na 6 weken) iedere 6 maanden.
Doeldieren:
Konijn.
Indicaties:
Preventie van klinische symptomen en sterfte ten gevolge van de nieuwe variant van het viraal
hemorrhagisch syndroom (rabbit haemorrhagic disease, RHDV2).
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, het adjuvans of
één van de hulpstoffen.
De veiligheid van het vaccin is niet onderzocht bij zwangere of lacterende konijnen.
Dit product bevat minerale olie. Accidentele injectie / zelfinjectie kan ernstige lokale reacties
veroorzaken, zeker in geval van injectie in een gewricht of vinger. Raadpleeg in dit geval
onmiddellijk een arts. Consulteer opnieuw een arts indien de pijn meer dan 12 uur na het
eerste medische onderzoek aanhoudt.
Informatie voor de arts: heftige zwelling tgv injectie van kleine hoeveelheid minerale olie kan
leiden tot ischemische necrose en zelfs tot het verlies van een vinger. Het kan nodig zijn in een
vroeg stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name
wanneer de weke massa van de vinger of de pezen aangetast zijn.

Toediening / Dosering:
Dien 1 dosis van 0,5ml per dier toe via subcutane injectie in het nek- of schoudergebied bij
konijnen vanaf de leeftijd van 30 dagen.
Hervaccineer 6 weken na de eerste vaccinatie en daarna elke 6 maanden
Bijwerkingen:
Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren): een tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur
met 1ºC kan voorkomen 2-3 dagen na de vaccinatie. Deze verhoging verdwijnt zonder
behandeling spontaan binnen 24 uur.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin in
combinatie met andere diergeneesmiddelen.
Er zijn geen studies gedaan naar het gelijktijdig gebruik van dit vaccin met de jaarlijkse
Nobivac Myxo+RHD, maar er worden geen problemen verwacht van het gelijktijdig toedienen
van beide vaccins, mits in aparte spuiten en op verschillende locaties ingespoten.
Wachttijd:
0 dagen
Fabrikant:
Hipra, Spanje
Bewaarcondities:
Het vaccin in de ongeopende verpakking houdbaar tot aan de op de verpakking vermelde
datum mits in de koelkast bewaard (2-8 ºC). Niet invriezen.
Na aanprikken is het product niet houdbaar.
Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van
geneesmiddelen die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of
apotheek.
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