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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/MRP/05/1643 

Rispoval 3 BRSV Pi3 BVD liofilizāts un suspensija suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, 

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

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

Beļģija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Rispoval 3 BRSV Pi3 BVD liofilizāts un suspensija suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Viena deva (4 ml) satur: 
 

Aktīvās vielas: 

Liofilizētā frakcija 

Modificēts dzīvs paragripas 3 vīruss, celms RLB 103    105.0 līdz 108.6 CCID50 

Modificēts dzīvs liellopu respiratori sincitiālais vīruss, celms 375  105.0 līdz 107.2 CCID50 

 

Šķidrā frakcija 

Inaktivēts 1.tipa govju virusālās diarejas vīruss, celms 5960 (citopātisks) un celms 6309 (necitopātisks), 

lai jūras cūciņām ierosinātu vismaz 3,0 log2 ģeometriski vidējo seroneitralizācijas titru. 

 

Adjuvants: 

Alhidrogels 2%    0,8 ml (atbilst 24,36 mg alumīnija hidroksīdam). 

 

* CCID50 – 50% šūnu kultūru inficējošā deva. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Aktīvai teļu imunizācijai no 12 nedēļu 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 smaguma pakāpi. 

 

Imunitātes iestāšanās: 3 nedēļas pēc vakcinācijas. 

Imunitātes ilgums: 6 mēneši (pierādīts provokācijas pētījumos) pēc vakcinācijas pret BRSV un 1. tipa 

BVDV.  

Efektivitāte nav pierādīta pret 2. tipa BVDV celmiem. 

 



2 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nav. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Ļoti bieži pēc vakcīnas ievadīšanas var novērot 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. Ļoti reti 

vakcīna var izraisīt pastiprinātas jūtības reakcijas. Anafilaktiskas reakcijas gadījumā jāveic simptomātiska 

ārstēšana. 

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā: 

 

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)); 

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus). 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES 

 

Deva: 4 ml. 

Lietošanas veids: intramuskulāri. 

 

Vakcinācijas shēma: 

Pamata imunizācija:  Divas devas, katra 4 ml, ar 3-4 nedēļu pārtraukumu no 12 nedēļu vecuma.  

 

Revakcinācija: Ja nepieciešama aizsardzība pret BRSV un 1. tipa BVDV, dzīvnieku revakcinācija jāveic 

pēc 6 mēnešiem. 

 

Dzīvniekus ieteicams vakcinēt vismaz 3 nedēļas pirms stresa vai augsta infekcijas riska perioda, 

piemēram, dzīvnieku pārgrupēšanas vai transportēšanas, vai pirms rudens sezonas sākuma. 

Pi3 sastāvdaļas izraisītās imunitātes ilgums nav zināms. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Izšķīdināt vakcīnu, pievienojot flakonā šķidrumu, kas satur liofilizāta frakciju. 

Kad liofilizētā frakcija un šķidruma frakcija ir iepildīti vienāda izmēra flakonos, injicējiet atlikušo 

šķidruma frakciju liofilizāta flakonā. 

Ja liofilizētā frakcija tiek iepildīta mazāka izmēra flakonā nekā šķidruma frakcija, vakcīnas šķīdināšanu 

veic 2 soļos: 

 1. Injicēt 10 ml šķidrās frakcijas liofilizāta flakona vāciņā.  

 2. Kārtīgi saskalināt un izvilkt izšķīdināto liofilizāta frakciju no liofilizāta flakona un sajaukt ar 

šķidro frakciju šķidrās frakcijas flakonā.  

Pirms lietošanas kārtīgi saskalināt. 
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10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Nulle dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2C – 8C). 

Nesasaldēt. 

Sargāt no gaismas. 

 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc “EXP”. 

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas saskaņā ar norādījumiem: 2 stundas. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un 

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Nelietot grūsnības un laktācijas 

laikā. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Nav pieejama informācija par šīs drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. 

Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru 

gadījumu atsevišķi. 

 

Pārdozēšana: 

Reakcijas pēc pārdozēšanas neatšķiras no reakcijām pēc vienas devas ievadīšanas. 

 

Nesaderība: 

Nedrīkst lietot maisījumā ar kādām citām veterinārām zālēm izņemot šķīdinātāju, kas paredzēts lietošanai 

ar šīm veterinārajām zālēm. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 

 

08/2017 
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15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Vīrusu neitralizācijas testā in vitro konstatēts, ka vakcīnai ir plaša krusteniskās neitralizēšanas spēja 

attiecībā uz dažādiem pašlaik Eiropā sastopamiem 1. tipa BVDV celmiem. Konstatēts, ka zemākā līmenī 

krusteniskā neitralizācija piemīt arī 2. tipa BVDV celmiem. 

 

Iepakojuma izmēri: 

Kartona kaste ar 1 flakonu liofilizētās frakcijas (5 devas) un 1 flakonu (20 ml) šķidrās frakcijas. 

Kartona kaste ar 1 flakonu liofilizētās frakcijas (25 devas) un 1 flakonu (100 ml) šķidrās frakcijas. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

Lietošanai dzīvniekiem. 

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. 

 

 


