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Rispoval 3 BRSV Pi3 BVD 

Liofiliz āts un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai liellopiem 
 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reăistrācijas apliecības īpašnieks: 
Pfizer Limited 
Ramsgate Road 
Sandwich 
Kent CT13 9NJ 
Apvienotā Karaliste 
 
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
Pfizer Animal Health 
Rue Laid Burniat 1 
B 1348 Louvain-La-Neuve 
BeĜăija 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Rispoval 3 BRSV Pi3 BVD liofiliz āts un suspensija injekciju suspensijas pagatavošanai liellopiem 
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  
 
Viena deva (4 ml) satur: 
 
Akt īvās vielas: 
Liofilizētā frakcija 
Modificēts dzīvs paragripas 3 vīrusa RLB 103 celms   105.0 līdz 108.6 CCID50 
Modificēts dzīvs liellopu respiratori sincitiālais vīrusa 375 celms 105.0 līdz 107.2 CCID50 
 
Šėidrā frakcija 
Inaktivēts govju 1. tipa vīrusu izraisītas caurejas 5960 (citopātisks) un 6309 celms (necitopātisks), lai 
jūras cūciĦām ierosinātu vismaz 3,0 log ăeometriski vidējo seroneitralizācijas titru. 
 
Papildviela:  
Alhidrogels 2%    0,8 ml (ekvivalents 24,36 mg alumīnija hidroksīdam). 
 
* CCID50 – 50% šūnu kultūras infekciozās devas  
 
 
4. INDIK ĀCIJAS 
 
Aktīvai teĜu imunizācijai no 12 nedēĜu vecuma, lai: 
 
-samazinātu vīrusa izdalīšanos un liellopu Pi3 vīrusa izraisītās klīniskās pazīmes,  
-samazinātu BRSV infekcijas izraisīto vīrusa izdalīšanos, 
-samazinātu vīrusa izdalīšanos un 1.tipa BVDV infekcijas izraisītās leikopēnijas smagumu. 
 



 

Imunitātes iestāšanās: 3 nedēĜas pēc vakcinācijas.  
Imunitātes ilgums: 6 mēneši(demonstrēts pārbaudes pētījumos) pēc vakcinācijas pret BRSV un 1. tipa 
BVDV.  
Efektivitāte nav pierādīta pret 2. tipa BVDV celmiem. 
 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nav. 
 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Vakcīnas ievadīšana var izraisīt pārejošu un vieglu hipertermiju, kas var ilgt līdz 2 dienām, un 
pārejošu līdz 0,5 cm nelielu lokālu iekaisuma reakciju, kas izzūd 15 dienu laikā. ěoti retos gadījumos 
vakcīna var izraisīt paaugstinātas jūtības reakcijas. Anafilaktiskas reakcijas gadījumā jāveic 
simptomātiska ārstēšana. 
Ja  rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Liellopi. 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Sagatavot vakcīnu, sajaucot liofilizēto frakciju ar šėīdinātāju.. Labi sakratīt. 
Ievadīt vienu sagatavotās vakcīnas devu (4ml) intramuskulāri saskaĦā ar šādu vakcinācijas shēmu: 
 
Pirmā injekcija: no 12 nedēĜu vecuma; 
Otrā injekcija: pēc 3-4 nedēĜām.  
 
Dzīvniekus ieteicams vakcinēt vismaz 3 nedēĜas pirms stresa vai augsta infekcijas riska perioda, 
piemēram, dzīvnieku pārgrupēšanas vai transportēšanas, vai pirms rudens sezonas sākuma. Ja 
nepieciešama aizsardzība pret BRSV un 1. tipa BVDV, dzīvnieku revakcinācija jāveic pēc 6 
mēnešiem. Pi3 sastāvdaĜas imunitātes ilgums nav zināms. 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
 
Nelietot grūsnības un laktācijas laikā.  
 
Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošību un efektivitāti, lietojot kopā ar citām veterinārām 
zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāĜu lietošanas pieĦem, izvērtējot 
katru gadījumu atsevišėi. 
 
Reakcijas pēc pārdozēšanas neatšėiras no reakcijām pēc vienas devas ievadīšanas. 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā  
 
Nulle dienas. 



 

 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
 
Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C – 8°C).  
Nesasaldēt. 
Sargāt no sakaršanas un gaismas. 
 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā uz iepakojuma pēc “Derīgs līdz:”.   
Derīguma termiĦš pēc sagatavošanas lietošanai saskaĦā ar lietošanas instrukciju: 2 stundas. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 
 
Nelietot slimiem dzīvniekiem. 
 
Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai  
 
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, 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 saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
2010. gada marts 
 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Izplatīšanai- tikai praktizējošam veterinārārstam 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 
 
PFIZER ANIMAL HEALTH,  
A.Goštauto 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva 
Tel.:   +370 5 2691796 
Fakss: +370 5 296518 
E-pasts: Aloyzas.Januskauskas@pfizer.com 
 


