
 

PAKENDI INFOLEHT 
Parvovax, süsteemulsioon sigadele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja: 
Ceva Santé Animale 
10, av. de la Ballastière 
33500 Libourne 
Prantsusmaa 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootjad: 
Boehringer Ingelheim Animal Health France 
Laboratoire Porte des Alpes 
Rue de l'Aviation 
69800 Saint-Priest 
Prantsusmaa 
 
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd. 
Szállás u. 5 
BUDAPEST 1107 
Ungari 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Parvovax, süsteemulsioon sigadele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
2 ml vaktsiini annus sisaldab:  
 
Toimeaine:  
Sigade inaktiveeritud parvoviirus                                      ≥2,0 HAI.U*  
 
*1 HAI.U: antigeeni kogus, mille manustamisel tekib merisigadel hemaglutinatsiooni pidurdavate 
antikehade tiiter tasemel 1 log10. 
 
Abiained:  
Tiomersaal          ≤0,2 mg  
Õline adjuvant, mis sisaldab parfiiniõli   449,6...488,2 mg 
Bensüülalkohol        10,56 mg 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Sigade aktiivne immuniseerimine parvoviroosi vastu. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 
 



 

 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Ei ole teada. 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Siga (sugusead või tulevased sugusead). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Manustada 2 ml intramuskulaarselt sügavale lihastesse kõrva taha vastavalt järgnevale  
skeemile: 
Esmane vaktsineerimine:  
Emised:  üks annus imetamise ajal, hiljemalt viimasel võõrutuspäeval.  
Nooremised ja noorkuldid:  

• Sigade parvoviiruse vastaste antikehade puudumisel:  
Üks annus 2 nädalat enne paaritamist või seemendamist.  

• Kui ei ole teada sigade parvoviiruse vastaste maternaalsete antikehade olemasolu:  
manustada 2 korda 15 kuni 21 päevase vahega, teine annus vähemalt 10 päeva enne  
paaritamist.  
Kordusvaktsineerimine:  
Emised:  järgneva imetamisperioodi ajal, hiljemalt viimasel võõrutuspäeval; järgnevalt iga 2  
aasta järel. 
Kuldid: 
6 kuud pärast esmast vaktsineerimist; järgnevalt iga 2 aasta järel. 
 
Vaktsineerimisprogrammi raames on soovitatav vaktsineerida kõik sugusead.  
Emiseid soovitatakse vaktsineerida imetamisperioodi jooksul.  
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Enne kasutamist loksutada. Rakendada tavalisi aseptilisi meetmeid. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
0 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida külmkapis (2°C ... 8°C).  
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud sildil pärast EXP. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks. 



 

 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta: 
Kultide vaktsineerimisel peab igale vaktsineerimisele järgnema vähemalt 3-nädalanen puhkeperiood.  
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:  
Mitte vaktsineerida haigeid loomi. Rakendada tavalisi meetmeid loomade kohtlemisel. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule: 
Kasutajale:  
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja 
turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud 
sõrme kaotuseni, kui kiiresti ei pöörduta arsti poole. Kui olete juhuslikult endale preparaati süstinud, 
võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole isegi kui süstitud kogus oli väga 
väike. Juhul kui valu kestab rohkem kui 12 tundi pärast arsti läbivaatust, pöördu uuesti arsti poole.  
Arstile:  
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike võib juhuslik preparaadi 
manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme 
kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalik võib olla süstepiirkonna lõikus ja loputamine 
eriti kui kaasatud on sõrme luuüdi või kõõlus. 
 
Tiinus: 
Lubatud kasutada tiinuse ajal. 
 
Laktatsioon: 
Laktatsiooniperioodil näidustatud. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed: 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste 
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik 
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid): 
Vaktsiini kahekordse annuse manustamisel soovimatuid kõrvaltoimeid ei täheldatud. 
 
Sobimatus: 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga. 
Küsige palun oma loomaarstilt kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Oktoober 2021 
 
 
15. LISAINFO  



 

 
Vaktsiin kutsub esile immuunsuse põrsaste parvoviroosi suhtes, mis on tõestatud  
nakatamiskatsete ning hemaglutinatsiooni pidurdavate antikehade olemasoluga.  
1 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis  
5 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis  
25 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.  
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Tel: 800 9000 
 


