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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
V/NRP/05/1660 

       
Bovilis Bovipast RSP suspensija injekcijām liellopiem 

 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 
DAŽĀDI 

 
Reăistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Nīderlande 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Bovilis Bovipast  RSP 
Suspensija injekcijai liellopiem 
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   
 
Viena deva  (5 ml) satur - 
 
 
Akt īvās vielas: 
Inaktivēts GRS-vīruss, celms EV908     ≥105,.5 -≤106,4 TCID50

1  
Inaktivēts  Paragripas -3 vīruss, celms SF-4 Reisinger   ≥107,3-≤108,3 TCID50 
Inaktivēts Mannheimia (Pasteurella) haemolytica A1, celms M4/1 9 x 109  šūnas  
    
Palīgvielas: 
Alumīnija hidroksīds   37,5 mg 
Quil A (Saponīns)   0,625 mg 
Nātrija timerfonāts (kā konservants) 0,05 mg 
 
  
4. INDIK ĀCIJA(AS) 
 
Liellopu aktīvai imunizācijai, lai samazinātu govju respiratorā simcitiālā vīrusa, paragripas-3 vīrusa un 
Pasteurella haemolytica serotipa A1 infekcijas un klīniskos simptomus. 
 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nevakcinēt dzīvniekus, kuriem ir konkurējoša slimība, smagas parazītu invāzijas, vai ir slikta vispārējā 
kondīcija, jo pietiekošu imūno atbildi iegūs tikai veseli un imūnkompetenti dzīvnieki. 
 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Imunizācija var izraisīt īslaicīgu pietūkumu injekcijas vietā (ārkārtas gadījumos var novērot šauru 
pietūkumu līdz 10 cm garu) Parasti, šie pietūkumi pilnībā izzūd vai samazinās lielumā līdz niecīgi 
mazam piepampumam 2 līdz 3 nedēĜu laikā pēc vakcinācijas, tomēr individuāliem dzīvniekiem Ĝoti 

                                                      
1 audu kultūru inficējošā deva 50% 



 
2 

mazas reakcijas var novērot līdz 3 mēnešiem. Papildus, pēc vakcinācijas var novērot īslaicīgu ėermeĦa 
temperatūras palielināšanos, kas ilgst līdz 3 dienām, un tai pašā laikā var atrast vieglu atteikšanos no 
kustībām.  
 
Reti var novērot pastiprinātas jutības reakcijas.  
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Liellopi no aptuveni 2 nedēĜu vecuma.  
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Imunizācijas deva: 
5 ml. 
 
Lietošanas veids: 
Subkutāna injekcija kakla sānā.  
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Pamata vakcinācija 
Dzīvniekiem no aptuveni 2 nedēĜu vecuma ir jāsaĦem divas vakcinācijas ar aptuveni 4 nedēĜu 
intervālu.  
  
Revakcinācija: 
Ja nepieciešama revakcinācija, viena deva ir jādod aptuveni  2 nedēĜas pirms katra riska perioda 
(piemēram, transportēšana, ievešana ganāmpulkā, turēšanas maiĦa).  
 
Pirms lietošanas vakcīnu labi saskalināt.  
 
Vakcīnas ievadīšanai ir ieteicamas 1,5 līdz 2,0 mm diametra un 10 līdz 18 mm garas adatas. Pirms 
lietošanas vakcīna ir jāienes istabas temperatūrā, un injekcijas jāveic ātri.  
 
Pamata vakcinācija ir jāuzsāk laicīgi, tā lai imunitāte ir pilnībā izveidojusies, uzsākoties riska periodam. 
TeĜu pamata vakcinācija ir jābūt pabeigtai pirms ievešanas  telpās vai ir jāveic telpās karantīnas laikā.  
 
Ieteicams vakcinēt visus dzīvniekus ganāmpulkā, lai samazinātu infekciozo potenci, ja vien ir 
kontrindikācijas. Nespēja vakcinēt individuālus dzīvniekus var veicināt patogēnu pārnešanu un slimības 
attīstību.  
 
TeĜiem līdz 6 nedēĜu vecumam antivielu atbildes lielumu var samazināt maternālās antivielas. Tomēr, 
pamatojoties uz pārbaudes eksperimentu rezultātiem, ievērojama aizsardzība pret GRS –vīrusu joprojām 
tiek nodrošināta trīs nedēĜas pēc pamata vakcinācijas kursa, un ievērojama aizsardzība pret PG-3 un 
Mannheimia (Pasteurella) haemolytica serotipu A1 joprojām tiek nodrošināta 6 nedēĜas  pēc pamata 
vakcinācijas kursa. Pārbaudes eksperimentu rezultāti teĜiem ar maternālām antivielām turklāt norāda, ka 
krusteniskās imunitātes sākums pret A6 serotipu ir 2 nedēĜas pēc vakcinācijas kursa pabeigšanas. 
Krusteniskā aizsargājošā imunitāte tiek nodrošināta līdz 6 nedēĜām pēc pamata vakcinācijas kursa, kā tika 
parādīts seroloăiskajos testos.  
 
Respiratorās infekcijas teĜiem bieži ir saistītas ar higiēnas neievērošanu. Tā, vispārējie uzlabojumi higiēnā 
ir svarīgi, lai veicinātu vakcinācijas efektu.  
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Vakcīna ir droša lietošanai grūsnības un laktācijas laikā. 
 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā 
 
Nulle dienas. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
  
Uzglabāt ledusskapī  (2°C - 8°C). 
Nesasaldēt. 
Sargāt no gaismas.  
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Nesajaukt ar citu vakcīnu vai imunoloăisko produktu. 
 
Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām 
veterinārām zālēm, izĦemot ar Bovilis IBR Marker live vakcīnu. Tāpēc iesaka nelietot citas vakcīnas 
vismaz 14 dienas pirms vai pēc vakcinācijas ar šo vakcīnu. 
 
Imūnsupresīvos medikamentus nedrīkst lietot tieši pirms vai pēc vakcinācijas, jo pietiekošu imūno 
atbildi var iegūt tikai imūnkompetentie dzīvnieki. 
 
Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas 
instrukciju vai  iepakojuma marėējumu ārstam. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM  VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina jāveic saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām.  
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRIN ĀTA  
 
05/2010 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA 
 
Izplatīšanai – tikai praktizējošam veterinārārstam. 
 
Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam kontaktēties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo  pārstāvniecību. 
 
 
 


