
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
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Versiguard Rabies suspensija injekcijām 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, 

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

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

BEĻĢIJA 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Bioveta, a.s. 

Komeneského 212 

683 23 Ivanovice na Hané 

ČEHIJAS REPUBLIKA 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Versiguard Rabies suspensija injekcijām  

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Inaktivēts trakumsērgas vīruss, celms SAD Vnukovo-32 vismaz 2 IU/ml, alumīnija hidroksīds 2,0 mg, 

tiomersāls 0,1 mg. 

 

Iesārts šķīdums, kas var saturēt smalkas nogulsnes. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Suņu, kaķu, liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un mājas sesku (12 nedēļas veci un vecāki) aktīvai 

imunizācijai, lai novērstu inficēšanos un mirstību, ko izraisa trakumsērgas vīruss. 

 

Imunitātes iestāšanās: 14-21 diena pēc primārās vakcinācijas.  

Imunitātes ilgums:  

Suņiem: vismaz 3 gadi pēc primārās vakcinācijas. 

Kaķiem, liellopiem, cūkām, aitām, zirgiem un mājas seskiem: vismaz 1 gads pēc primārās 

vakcinācijas un 2 gadi pēc revakcinācijas. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot dzīvniekiem, kuriem novērojamas trakumsērgas pazīmes vai ir aizdomas par inficēšanos ar 

trakumsērgas vīrusu. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
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Visām mērķa sugām pēc subkutānas vakcīnas ievadīšanas ļoti retos gadījumos var rasties pārejošs 

pietūkums injekcijas vietā. Pietūkums var sasniegt maksimālo diametru līdz 10 mm, kas retos gadījumos 

var izraisīt nelielu diskomfortu. Šīs reakcijas parasti pāriet 10 dienu laikā. 

Visām mērķa sugām, izņemot suņus, pēc intramuskulāras ievadīšanas injekcijas vietā ļoti retos gadījumos 

var būt nelielas, pārejošas sāpes (kas retos gadījumos saistītas ar pietūkumu). Pietūkums var sasniegt 

maksimālo diametru līdz 2 cm. Šīs reakcijas parasti pāriet 7 dienu laikā. 

 

Tāpat kā citu vakcīnu lietošanas gadījumā, ļoti reti var parādīties jutības reakcijas. Ja parādās šāda 

reakcija, nekavējoties jāveic atbilstoša terapija. 

 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

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). 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Suņi, kaķi, liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi un mājas seski.  

 

 

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

 

Suņiem: ievadīt subkutānas injekcijas veidā. 

Visām pārējām mērķa sugām: ievadīt subkutānas vai intramuskulāras injekcijas veidā. 

 

Devas: 

Neatkarīgi no dzīvnieka vecuma, ķermeņa svara un sugas vakcinācija ir pietiekama ar vienu 1 ml devu. 

 

Primārā vakcinācija: 

Visu mērķa sugu dzīvniekus var vakcinēt no 12 nedēļu vecuma.  

Primārā vakcinācija ir ar vienu vakcīnas devu. 

 

Revakcinācija: 

Suņiem: viena deva Versiguard Rabies jāinjicē ik pēc 3 gadiem. Antivielu titra rādītāji 3 gadu imunitātes 

laikā samazinās, kaut arī suņi ir aizsargāti saskarē ar infekciju. Ceļojot uz riska zonām vai ārpus ES, 

veterinārārstiem var būt nepieciešams veikt papildu vakcināciju pret trakumsērgu, lai nodrošinātu, ka 

vakcinētajiem suņiem antivielu titrs ir > 0,5 IU/ml, kas parasti tiek uzskatīts kā pietiekoši aizsargājošs un, 

kas atbilst ceļošanas prasībām (antivielu titri ≥ 0,5 IU/ml). 

 

Kaķiem, liellopiem, cūkām, aitām, kazām, zirgiem un mājas seskiem: 1 gadu pēc primārās 

vakcinācijas dzīvniekiem jāveic revakcinācija ar vienu vakcīnas devu.  

Pēc pirmās revakcinācijas (ievadīta 1 gadu pēc primārās vakcinācijas) dzīvniekiem jāveic revakcinācija ik 

pēc 2 gadiem ar vienu vakcīnas devu. 

 

Izmantojot kā šķīdinātāju Versican Plus klāsta vakcīnām 

Viena flakona Versican Plus vakcīnas saturu atšķaidīt ar viena flakona Versiguard Rabies saturu 

(šķīdinātāja vietā). Sajauktā flakona saturam jābūt rozā/ sārtā vai dzeltenīgā krāsā, nedaudz duļķainam. 

Sajauktās vakcīnas nekavējoties jāievada subkutānas injekcijas veidā. 

 

Vienlaicīgi lietojot ar Vanguard diapazona vakcīnām suņiem  
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Lai sajauktu abas zāles, Vanguard vakcīnas jāizšķīdina atbilstoši to zāļu aprakstam. Flakons ar 

izšķīdinātajām zālēm rūpīgi jāsaskalina un pēc tam jāsajauc ar 1 ml Versiguard Rabies vai nu Versiguard 

Rabies flakonā vai šļircē. Versiguard Rabies pirms lietošanas labi jāsaskalina. Sajauktās vakcīnas 

nedaudz jāsaskalina un tad nekavējoties jāievada subkutānas injekcijas veidā. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Pirms lietošanas flakonu saskalināt. 

 

 

10.  IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

 

Suņiem, kaķiem, mājas seskiem: nav piemērojams. 

Liellopiem, cūkām, aitām, kazām, zirgiem: nulle dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). 

Nesasaldēt. 

Sargāt no gaismas. 

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

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

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: 

Drīkst lietot grūsnības laikā. 

Laktējošiem dzīvniekiem vakcīna nav plaši pārbaudīta, tomēr pieejamie ierobežotie dati liecina, ka 

vakcīnas ievadīšana laktējošiem dzīvniekiem nav saistīta ar biežākām blakusparādībām. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Suņiem 

Drošuma un iedarbīguma dati liecina, ka suņiem šo vakcīnu var ievadīt subkutāni tajā pašā dienā kā 

jebkuru citu Vanguard diapazona vakcīnu (Vanguard 7, Vanguard Plus 7, Vanguard Plus 5, Vanguard 

Plus 5L, Vanguard Pup, Vanguard Puppy, Vanguard CPV, Vanguard CPV+L, Vanguard DA2Pi, 

Vanguard DA2Pi+L, Vanguard Lepto ci, ja apstiprināta), lietojot maisījumā vai atsevišķi dažādās vietās. 

Imunitātes ilgums Vanguard diapazona vakcīnām, lietojot kopā ar Versiguard Rabies, nav noteikts. 

 

Pēc vienlaicīgas vai vienā maisījumā sajauktu Versiguard Rabies un Vanguard diapazona vakcīnu suņiem 

ievadīšanas vakcinētajiem suņiem 4 stundas pēc vakcinācijas var būt pārejošs pietūkums (līdz 6 cm) 

injekcijas vietā un pārejošs apakšžokļa un/vai virslāpstiņas limfmezglu pietūkums injekcijas vietā. Šīs 

pazīmes izzūd 24 stundu laikā. 

 

Drošuma un iedarbīguma dati liecina, ka šo vakcīnu var lietot arī kā šķīdinātāju Versican Plus diapazona 

dzīvajām vakcīnām (Versican Plus DHPPi, DHP, DP, P un Pi) un suņiem ievadīt subkutāni. Pēc vienā 
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maisījumā sajauktu Versican Plus diapazonu vakcīnu suņiem ievadīšanas, vakcinētajiem suņiem bieži var 

novērot pārejošu pietūkumu (līdz 5 cm) injekcijas vietā. Reizēm pietūkums var būt sāpīgs, karsts un 

apsārtis. Šāds pietūkums negaidīti izzūd pats vai samazinās 14 dienu laikā pēc vakcinācijas. Retos 

gadījumos iespējamas tādas gastroenteroloģiskas pazīmes kā caureja un vemšana vai anoreksija un 

samazināta aktivitāte. 

 

Citas mērķa sugas 

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas 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 (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Pēc subkutānas vakcinācijas ar lielāku devu nekā noteiktā standarta deva, novērojamas izteiktākas lokālās 

reakcijas (līdz 12 mm diametrā). 

 

Būtiska nesaderība: 

Nelietot maisījumā ar citām veterinārām zālēm, izņemot Vanguard diapazona vakcīnas, kas satur CDV, 

CAV, CPV, CPiV un Leptospira vai Versican Plus klāsta vakcīnas, kas satur CDV, CAV, CVP un/vai 

CPiV. 

 

Nacionālajā trakumsērgas kontroles likumdošanā var būt noteikta vakcinācijas programma, kas atšķiras 

no ieteiktās (piem., biežāka vakcinācija) vai vakcinācija pret trakumsērgu var būt ierobežota noteiktām 

mērķa sugām. 

 

 

13.  ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai 

kopā ar sadzīves atkritumiem. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām 

veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 

 

12/2017 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. 

 

Vakcīna tiek izplatīta I tipa 1 ml un 10 ml stikla flakonos, kas noslēgti ar brombutilkaučuka aizbāzni un 

alumīnija vāciņu, atbilstoši Ph.Eur. prasībām. 

 

Vakcīna tiek izplatīta šādos iepakojuma izmēros: 1 × 1 ml, 10 × 1 ml, 10 x 10 ml. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 


