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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/MRP/06/1678 

Rispoval RS+PI3 IntraNasal pulveris un šķīdinātājs suspensijas intranazālai lietošanai 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 RS+PI3 IntraNasal pulveris un šķīdinātājs suspensijas intranazālai lietošanai pagatavošanai 

liellopiem 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Viena deva (2 ml) satur: 

 

Aktīvās vielas: 

Modificēts dzīvs govju paragripas 3 vīruss (PI3V), termojutīgs celms RLB 103, ≥105,0 un ≤108,6 CCID50*. 

Modificēts dzīvs govju respiratori sincitiālais vīruss (BRSV), celms 375, ≥105,0 un ≤107,2 CCID50*. 

 

Vakcīnas sagatavošanai piegādā kopā ar sterilu šķīdinātāju (18 mg nātrija hlorīda 2 ml ūdens injekcijām). 
 

Viegli iekrāsots pulveris un dzidrs bezkrāsains šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai intranazālai lietošanai. 

 *CCID50: 50 % šūnu kultūru inficējošā deva 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Teļu, kam ir vai nav no mātes iegūtas antivielas, aktīvai imunizācijai no 9 dienu vecuma pret BRSV un PI3V, 

lai samazinātu abu vīrusu vidējo koncentrāciju un to izdalīšanās ilgumu. 
Imunitātes iestāšanās: pret BRSV 5 dienas un pret PI3V 10 dienas pēc vienreizējas vakcinācijas. 

Imunitātes ilgums: 12 nedēļas pēc vienreizējas devas. Aizsardzības imunitātes ilgumu pret PI3V frakciju var 

samazināt MDA pozitīvu teļu vakcinēšana pirms 3 nedēļu vecuma.  
 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nav. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Publicētie dati liecina, ka retos gadījumos atkārtota RSV ievadīšana var izraisīt hipersensitivitātes reakcijas.  

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

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
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7. MĒRĶA SUGAS 
 

Liellopi. 

 

 

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

Izšķīdiniet 1 devas un 5 devu iepakojuma saturu, aseptiskos apstākļos pievienojot visu šķīdumu flakonam, 

kas satur pulveri. Labi saskalināt. 

 

Izšķīdiniet 25 devu iepakojuma saturu, sajaucot liofilizēto frakciju ar šķīdinātāju 2 soļos: 

1. Injicējiet 10 ml šķīdinātāja flakonā, kas satur liofilizēto frakciju. 

2. Labi saskaliniet un izvelciet izšķīdināto liofilizēto frakciju no liofilizāta flakona un sajauciet to ar šķīdumu 

šķīdinātāja flakonā. 

Pirms lietošanas kārtīgi saskalināt. 

 

Vakcinācijas programma: 

Viena deva (2 ml) sagatavotās vakcīnas, izmantojot intranazālo aplikatoru, intranazāli jāievada liellopiem no 

9 dienu vecuma. Lai izvairītos no infekciozu mikroorganismu pārnešanas dzīvnieku starpā, ieteicams mainīt 

aplikatorus.  
 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Sagatavojiet vakcīnu, aseptiskos apstākļos pievienojot visu šķīdinātāju flakonam, kas satur pulveri. Labi 

saskalināt. Sagatavotā izšķīdinātā vakcīna ir iesārta suspensija. 

 

 

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. Pēc sagatavošanas vakcīna 

jāizlieto 2 stundu laikā. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi lietošanai dzīvniekiem: 

Lietošanai dzīvniekiem. Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus. 

Dzīvniekus labāk vakcinēt vismaz 10 dienas pirms stresa vai augsta infekcijas riska perioda, piemēram, 

dzīvnieku pārgrupēšanas vai transportēšanas, vai rudens sezonas sākuma. Lai sasniegtu optimālus rezultātus, 

iesaka vakcinēt visus ganāmpulkā esošos teļus.  
Vakcīnas vīrusi var izplatīties no vakcinētiem uz nevakcinētiem teļiem un var izraisīt seroloģisku atbildes 

reakciju, neradot klīniskās pazīmes. Laboratorijas eksperimentos ar 3 nedēļas veciem dzīvniekiem BRSV un 

PI3 vīrusu izdalīšanos novēroja attiecīgi līdz 7 un 11 dienām pēc vakcinācijas ar vienu maksimālo daudzumu 

vīrusu saturošu devu. 

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:  

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

Lēmums par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas jāpieņem, izvērtējot katru 

gadījumu atsevišķi. 
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Nesaderība: 

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm. 

 

Grūsnība un laktācija: 

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

laikā. 

Pēc desmitkārtīgas vakcīnas devas ievadīšanas līdz 3 nedēļu veciem, pirmpienu nesaņēmušiem dzīvniekiem, 

novēroja pārejošu temperatūras paaugstināšanos, barības izraisītu diareju, izmainītus izkārnījumus un 

uzvedību. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

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

Atkritumus iznīcina vārot, sadedzinot vai iemērcot piemērotā, kompetentu iestāžu atzītā dezinfekcijas līdzeklī.  

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 
 

09/2016 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. 

 

1 deva. 

5 devas. 

25 devas. 

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

 
 


