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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/MRP/08/1573 

 

Rispoval IBR-Marker Inactivatum suspensija injekcijām 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 IBR-Marker Inactivatum suspensija injekcijām liellopiem 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Viena deva (2 ml) satur: 

 

Aktīvā viela: 

Liellopu herpes vīruss, 1.tips (BHV-1), Difivac (gE-negatīvs) celms, lai liellopiem ierosinātu ģeometriski  

vidējo seruma neitralizējošo antivielu titru (ĢVT) vismaz 1:160 

 

Papildvielas:  

Alumīnija hidroksīds           14-24 mg 

Quil A                                     0,25 mg 

 

Palīgviela: 

Tiomersāls                               0,2 mg 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Aktīvai liellopu imunizācijai pret infekciozu liellopu rinotraheītu (IBR), lai mazinātu klīniskās 

pazīmes un vīrusa izplatīšanos un novērstu ar BHV-1 infekcijas izraisītus abortus. Grūsnu govju 

vakcinācija novērš ar BHV-1 infekciju saistītus abortus, kā liecina dati otrajā grūsnības trimestrī 28 

dienas pēc vakcinēšanas. 

 

Imunitātes ilgums: 6 mēneši. 

 

Revakcinācijai pēc primārās vakcinācijas ar Rispoval IBR Marker Vivum (dalībvalstīs, kurās šī 

vakcīna reģistrēta), lai mazinātu vīrusa izplatīšanos un klīniskās pazīmes, kas saistītas ar BHV-1 

infekciju liellopiem. Izmantojot kombinēto vakcinācijas shēmu, aizsardzība pret abortiem nav pētīta. 

 

Imunitātes ilgums: 6 mēneši pēc primārās vakcinācijas ar Rispoval IBR Marker Vivum un 12 mēneši 

pēc ikgadējas revakcinācijas ar Rispoval IBR Marker Inactivatum. 
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5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot slimiem dzīvniekiem.  

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Ļoti retos gadījumos injekcijas vietā var būt pārejošs zemādas pietūkums līdz 5 cm diametrā, kas 

izzūd 14 dienu laikā. Ļoti retos gadījumos, tāpat kā citu vakcīnu gadījumā, var būt alerģiskas 

reakcijas, tāpēc vakcinētie liellopi pēc imunizācijas jānovēro apmēram 30 minūtes. Alerģiskas 

reakcijas gadījumā jāievada pretalerģijas līdzekļi. 

 

Ja rodas būtiskas blakusparādības vai cita iedarbība, 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: 2 ml liellopiem, kas vecāki par 3 mēnešiem. 

Ievadīšanas veids: Subkutāna injekcija.  
 

Vakcinēšanas shēma: 

Vakcinēšanas shēma sastāv no pamatimunizācijas un atkārtotām vakcinācijām. 

Pamatimunizācija: Divas devas, katra pa 2 ml, ar 3-5 nedēļu intervālu.  

 

Revakcinācijas liellopiem, kam veikta primārā vakcinācijas shēma ar Rispoval IBR Marker 

Inactivatum: 

Viena 2 ml deva ar 6 mēnešu intervāliem.  

 

Revakcinācijas liellopiem, kam veikta primārās vakcinācijas shēmu, izmantojot Rispoval LIR-Marker 

Vivum (dalībvalstīs, kurās šī vakcīna reģistrēta): 

Liellopiem, kam veikta primārās vakcinācijas shēma ar Rispoval IBR-Marker Vivum (saskaņā ar šo 

zāļu aprakstu), var veikt revakcinācijas ar Rispoval IBR-Marker Inactivatum. Šiem dzīvniekiem 

jāievada viena deva atkārtotas vakcinācijas ar Rispoval IBR-Marker Inactivatum 6 mēnešus pēc 

sākotnējā vakcinācijas kursa ar Rispoval IBR-Marker Vivum. Pēc tam viena deva atkārtotas 

vakcinācijas ar Rispoval IBR-Marker Inactivatum jāievada ik pēc 12 mēnešiem. 

 

Ieteicams vakcinēt visus ganāmpulka liellopus. Pirms lietošanas labi sakratīt. Ievadīšanai lietot tikai 

sterilas adatas un šļirces. Izvairīties no piesārņojuma iekļūšanas lietošanas laikā. 

 

Ja vakcinētu teļus, kas jaunāki par 3 mēnešiem, imunitātes attīstību var vājināt mātes izcelsmes 

antivielas. Šie teļi jārevakcinē vecumā 3 mēnešu vecumā. 

Vakcinācijas shēmu kopsavilkums 

 

No 2 nedēļu līdz 3 mēnešu vecumam  

 

Lietota Rispoval IBRm vakcīna Revakcinācijas intervāli 

Primārā Atkārtota Intervāls līdz nākamai Visas nākamās 
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vakcinācija 

(devu skaits) 

vakcinācija 3 

mēnešu vecumā 

(devu skaits) 

atkārtotai vakcinācijai 

(vakcīna) 

atkārtotās 

vakcinācijas 

(vakcīna) 

Vivum (vienu reizi)     Vivum  

(vienu reizi) 

6 mēneši (Vivum) 6 mēneši (Vivum) 

Vivum (vienu reizi)     Vivum  

(vienu reizi) 

6 mēneši (Inactivatum) 12 mēneši (Inactivatum) 

 

No 3 mēnešu vecuma  

 

Lietota Rispoval IBRm vakcīna Revakcinācijas intervāli 

Primārā vakcinācija 

(devu skaits) 

Intervāls līdz pirmai 

atkārtotai vakcinācijai 

(vakcīna) 

Visas nākamās 

atkārtotās 

vakcinācijas 

(vakcīna) 

Vivum (vienu reizi) 6 mēneši (Vivum) 6 mēneši (Vivum) 

Vivum (vienu reizi) 6 mēneši (Inactivatum) 12 mēneši (Inactivatum) 

Inactivatum (divas reizes ar  

3-5 nedēļu intervālu) 

6 mēneši (Inactivatum) 6 mēneši (Inactivatum) 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Nav. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 

Nulle dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Uzglabāt ledusskapī (2C - 8C). Sargāt no sakaršanas un gaismas. Nesasaldēt. Nelietot šīs 

veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc “Derīgs līdz:/EXP”.  
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 8 stundas. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Lietošanai dzīvniekiem.  

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā. 

 

Laika periodā no 7 dienām pirms un pēc vakcinācijas jāizvairās no imūnsistēmu nomācošām vielām, 

t. i., kortikosteroīdiem vai liellopu caurejas vīrusa modificētām dzīvām vakcīnām, jo tās var vājināt 

imunitātes attīstību. 
Nav pieejami dati par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto vienlaicīgi ar citām 

veterinārajām zālēm. Tāpēc lēmums par vakcīnas lietošanu ar citām veterinārajām zālēm jāpieņem, 

izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
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Nemaisīt kopā ar citām veterinārajām zālēm. 

 

Reakcijas pēc vakcīnas dubultdevas ievadīšanas neatšķiras no reakcijām pēc vienas devas 

ievadīšanas. 
 

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai 

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību un 

uzrādiet lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai 

kopā ar sadzīves atkritumiem. 
 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

11/2013 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. 

 

Rispoval IBR-Marker Inactivatum drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā. 

 

Rispoval IBR-Marker Inactivatum vīrusa daļiņās nav glikoproteīna gE. Tāpēc vakcīnas vīrusu un tā 

antivielas var skaidri atšķirt no lauka celmiem vai to antivielām ar seroloģiskām metodēm, ja vien 

liellopi pirms tam nav vakcinēti ar parastām vakcīnām vai inficējušies ar lauka vīrusu. 

 

Vakcīna liellopiem ierosina imunitāti pret klīniskiem elpošanas pazīmēm, ko izraisījis infekciozais 

liellopu rinotraheīta (IBR) vīruss. Pēc inficēšanās klīnisko simptomu intensitāte un ilgums, kā arī 

vīrusu koncentrācija un izplatīšanās ilgums ievērojami samazinās. Tāpat kā citas vakcīnas, 

vakcinācija nevar pilnībā novērst, bet tikai samazināt inficēšanās risku. Vakcinētajos liellopos zāles 

izraisa antivielas, kas noteiktas seruma neitralizācijas testā un parastajos ELISA testos. Ar īpašu gE 

testa komplektu šīs antivielas var atšķirt no tām, kas ir ar lauka vīrusu inficētiem dzīvniekiem vai ar 

parastām IBR vakcīnām vakcinētiem dzīvniekiem. 

 

Ieteicama visu ganāmpulka liellopu vakcinācija – gan inficētu, gan neinficētu. Pēc Rispoval IBR- 

Marker Inactivatum lietošanas samazinās inficēšanās risks, vīrusa koncentrācija un izplatīšanās 

ilgums. Programmas ilgums, lai sasniegtu no BHV-1 brīva ganāmpulka stāvokli, ir atkarīgs no 

sākotnējā BHV-1 infekcijas līmeņa ganāmpulkā un atlikušo BHV-1 pozitīvo dzīvnieku nokaušanas. 

 

Iepakojuma izmēri: 
1 x   20 ml (10 devas) 

1 x 100 ml (50 devas) 

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 
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Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 

 

 


