
 

 
PAKENDI INFOLEHT 

Parvoerysin, süsteemulsioon sigadele 
Sigade parvoviroosi ja sigade punataudi inaktiveeritud vaktsiin.  

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:  
Bioveta a.s.,  
Komenského 212/12 
683 23 Ivanovice na Hané,  
Tšehhi Vabariik 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Parvoerysin, süsteemulsioon sigadele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA  ABIAINETE SISALDUS 
 
Toimeained: 
1 annus (2 ml) süsteemulsiooni sisaldab: 
Parvovirus suis inakt.    ≥ 4 log2 * 
Erysipelothrix rhusiopathiae inakct.    RP ≥ 1 **  
(3 tüve tüübist 2, 1 tüvi tüübist 1) 
 
*HI antikehade tiiter merisigade seerumis pärast 1/4 mahus vaktsineerimisannuse manustamist. 
** Suhteline tugevus (relative potency, RP) on määratud võrdluses võrdlustootega, mis vastab 
muudetud Euroopa farmakopöa nõuete kohaselt läbi viidud sihtloomade proovikatsele. 
 
Abiained: õliemulsioon, formaldehüüdi lahus 35%, tiomersaal. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Sigade aktiivseks immuniseerimiseks parvoviroosi ja sigade punataudi vastu. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte manustada kliiniliselt haigetele ja haiguse kahtlusega loomadele.  
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
2…4 tundi pärast vaktsineerimist on täheldatud mööduvat kehatemperatuuri tõusu koos söömise 
vähenemise ja unisusega. Sümptomid kaovad 24…36 tunni jooksul. Süstekohal võib märgata 
lokaalselt laigukest. See peaks iseenesest kaduma 2…3 nädalaga. Selle puhul võib anda ka 
antihistamiinikume. 
 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 



 

 
7. LOOMALIIGID 
 
Siga. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD 
 
Vaktsineerimisannus - 2 ml.  Manustada lihasesisesi.  
Nooremised ja emised: 
Esmane vaktsineerimine: üks vaktsineerimisannus 2…4 nädalat enne paaritamist (seemendamist). 
Edasine regulaarne vaktsineerimine: alati vaktsineerida 2...4 nädalat enne paaritamist (seemendamist).   
 
Kuldid:  
Esmane vaktsineerimine: üks vaktsiini annus mitte hiljem kui 2 nädalat enne paaritamist (või sperma 
võtmist). Immuunsuse säilimise tagamiseks tuleb loomi revaktsineerida ühe annusega iga 6 kuu järel.  
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS 
 
Enne kasutamist vaktsiini viaali tugevalt loksutada. Vt ka lõik 8. Manustamine loomaliigiti, 
manustamistee(d) ja meetod 
 
 
10. KEELUAJAD 
 
0 päeva.  
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida valguse eest kaitstult. 
Hoida kuivas kohas. 
Hoida külmkapis (2°C...8°C). 
Mitte lasta külmuda. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast Kõlblik kuni. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
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 viivitamatult ei pöörduta arsti poole. 
Kui olete juhuslikult seda veterinaarravimit endale süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda 
viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike. 
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole. 
Arstile: 
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike võib juhuslik 
veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja 



 

isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna 
lõikus ja loputamine, eriti kui on kaasatud sõrme koed või kõõlus. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Ravimil ei ole tiinusele ja laktatsioonile ebasoodsat toimet.  
 
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 
Kahekordne annus ei ole vaktsineeritud loomadel kõrvaltoimeid esile kutsunud. 
 
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. 
 

 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Oktoober 2017 
 
15. LISAINFO  
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:  
 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Eesti 
 
 


