
VALMISTEYHTEENVETO 
 

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI 
 
Fevaxyn Quatrifel injektioneste, suspensio kissalle 
 
 
2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 
 
Yksi rokoteannos (1 ml) sisältää: 
 
Vaikuttavat aineet Suhteellinen teho 
Inaktivoitu kissan panleukopeniavirus, kanta CU4 8,50–12,25 

Inaktivoitu kissan calicivirus, kanta 255 1,26–2,40 
Inaktivoitu kissan rinotrakeiittivirus, kanta 605 1,39–2,10 
Inaktivoitu kissan Chlamydophila felis, kanta Cello 1,69–3,50 
Adjuvantit  
Etyleenimaleiinianhydridi (EMA-31) 1 % 
Neocryl 3 % 
Emulsigen SA 5 % 
 
Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Injektioneste, suspensio.  
Vaaleanpunainen injektioneste. 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Kohde-eläinlaji 
 
Kissa. 
 
4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain 
 
Kissojen aktiivinen immunisointi kissaruttoa sekä caliciviruksen, rinotrakeiittiviruksen ja 
Chlamydophila felis -bakteerin aiheuttamia hengitystiesairauksia vastaan. 
 
4.3 Vasta-aiheet 
 
Ei saa käyttää sairaille kissoille. 
 
4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain 
 
Ei ole. 
 
4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet 
 
Eläimiä koskevat erityiset varotoimet 
 
Ei oleellinen. 
 
Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava  
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Käyttäjälle: 
Tämä valmiste sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektio voi aiheuttaa kovaa kipua ja turvotusta 
erityisesti, jos ruiske annetaan niveleen tai sormeen, ja voi harvinaisissa tapauksissa johtaa 
vahingoitetun sormen menetykseen, ellei nopeaa lääkinnällistä hoitoa ole saatavilla. 
Jos ruiskutat vahingossa itseesi tätä valmistetta, sinun on viipymättä haettava lääkinnällistä apua, 
vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni määrä. Ota pakkausseloste mukaan. 
Ota uudelleen yhteyttä lääkäriin, jos kipu jatkuu yli 12 tuntia lääkärintarkastuksen jälkeen.  
 
Lääkärille: 
Tämä valmiste sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektio, vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni 
määrä lääkevalmistetta, voi aiheuttaa voimakasta turvotusta, joka voi johtaa esim. iskeemiseen 
nekroosiin ja jopa sormen menetykseen. Asiantuntijan tekemät PIKAISET kirurgiset toimenpiteet ovat 
tarpeellisia ja injektioalueen nopea aukaisu ja huuhtelu voivat olla välttämättömiä, erityisesti jos 
kysymyksessä on sormen pehmeä osa tai jänne. 
 
4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus) 
 
Rokotetuilla kissoilla voi ilmetä rokotuksen jälkeistä kuumeilua (jopa 41 °C), jota kestää korkeintaan 
kaksi vuorokautta.  
 
Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat oksentelu, ruokahaluttomuus ja/tai apeus. Nämä oireet 
häviävät yleensä vuorokauden kuluessa.  
 
Harvoin voidaan havaita paikallisreaktioita kuten kipua injektion antokohdassa ja injektioalueen 
turvotusta, joka voi kestää kaksi vuorokautta. Injektiokohtaan voi nousta patti, joka häviää noin viikon 
kuluessa. 
 
Erittäin harvoin on ilmennyt ensimmäisten tuntien aikana rokotuksesta anafylaktisia reaktioita.  
Anafylaktisissa reaktioissa tulee antaa adrenaliinia. 
 
Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti: 
 
- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 eläintä saa haittavaikutuksen hoidon aikana) 
- yleinen (useampi kuin 1, mutta alle 10 / 100 eläintä) 
- melko harvinainen (useampi kuin 1, mutta alle 10 / 1 000 eläintä) 
- harvinainen (useampi kuin 1, mutta alle 10 / 10 000 eläintä) 
- hyvin harvinainen (alle 1 / 10 000 eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset). 
 
4.7 Käyttö tiineyden, laktaation tai muninnan aikana 
 
Rokotteen turvallisuutta tiineyden tai laktaation aikana ei ole tutkittu. Valmisteen käyttöä tiineyden tai 
imetyksen aikana ei suositella. 
 
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 
 
1 ml lihaksensisäisesti tai nahan alle. 
Injektioruiskua on ravistettava hyvin ennen käyttöä. 
 
Rokotusohjelma 
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Perusrokotus: Yli 9 viikkoa vanhat kissat rokotetaan kaksi kertaa 3−4 viikon välein.  
 
Jos pennulla epäillään korkeaa maternaalista vasta-ainetasoa, tulee rokotus toistaa 3−4 viikon välein 
16 viikon ikään saakka. Jos infektiopaine on suuri, tulee rokotus toistaa 3−4 viikon välein 16 viikon 
ikään saakka, jos infektiopaine ei ole laskenut ennen tätä. 
 
Tehosterokotus: Yksi rokoteannos kerran vuodessa. 
 
Maternaalisten vasta-aineiden vaikutusta rokotusvasteeseen ei ole tutkittu. 
 
4.10 Yliannostus 
 
Muita haittavaikutuksia kuin ne, jotka on mainittu kohdassa 4.6 ”Haittavaikutukset” ei ole todettu. 
 
4.11 Varoaika  
 
Ei oleellinen. 
 
 
5. IMMUNOLOGISET OMINAISUUDET 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: immunologiset valmisteet kissoille, inaktivoituja viruksia ja 
inaktivoituja bakteereita sisältävät rokotteet kissoille. 
 
ATCvet-koodi: QI06AL02 
 
Aktiivinen immunisointi kissan panleukopenia-, rinotrakeiitti- ja caliciviruksia sekä Chlamydophila 
felis bakteeria vastaan. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
Eagle-Earle Medium –elatusaine /Hepes. 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, rokotetta ei saa sekoittaa muiden rokotteiden tai 
immunologisten valmisteiden kanssa. 
 
6.3 Kestoaika 
 
Avaamattoman pakkauksen kestoaika 2 vuotta. 
Avatun ruiskun sisältö on käytettävä välittömästi. 
 
6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet 
 
Säilytä ja kuljeta kylmässä (2–8 °C). 
Ei saa jäätyä. 
Säilytä valolta suojassa. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus  
 
Kerta-annosruisku (tyypin I lasia), jossa on yksi annos (1 ml) rokotetta. Ruisku on suljettu 
kumitulpalla. 
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Pakkauskoot: 10 x 1 annosta ja 25 x 1 annosta.  
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 
 
6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien 

jätemateriaalien hävittämiselle 
 
Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä 
paikallisten määräysten mukaisesti. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
Zoetis Finland Oy 
Tietokuja 4 
00330 Helsinki 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO 
 
13517 
 
9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
8.6.1995/5.9.2012 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
10.11.2014 
 
 
MYYNTIÄ, TOIMITTAMISTA JA/TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVA KIELTO 
 
Ei oleellinen. 
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