
 

PAKENDI INFOLEHT 
Bovilis IBR marker live, ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Bovilis IBR marker live, ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Iga 2 ml annus manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Veiste elus herpesviirus, tüüp 1 (BHV-1), tüvi GK/D (gE¯ )*: 105,7 - 107,3 TCID50** 
 
* gE¯: glükoproteiin E negatiivne 
** TCID50: 50% koekultuuri nakatav annus 

 
Lüofilisaat: tuhmvalget kuni heleroosat värvi pellet. 
Lahusti: värvitu lahus. 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Veiste aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada veiste herpesviirus tüüp 1 (BHV-1) infektsioonist 
põhjustatud kliinilisi respiratoornähte ja loodusliku viiruse ninakaudset eritumist. 
 
Immuunsuse teke: immuunsuse tugevnemist demonstreeriti 3 kuu vanuste seronegatiivsete loomade 
intranasaalse vaktsineerimise järgselt 4 päeva pärast ja intramuskulaarse vaktsineerimise järgselt 14 
päeva pärast. 
 
Immuunsuse kestus: intranasaalse manustamise järgselt kestab immuunsus 2 nädala vanustel vasikatel 
vähemalt 3...4 kuu vanuseks saamiseni. Maternaalsete antikehade olemasolul võib kaitse kuni teise 
vaktsineerimiseni olla mittetäielik. Teine vaktsineerimine tuleks teha 3...4 kuu vanuselt ja see annab 
kaitsva immuunsuse, mis kestab vähemalt 6 kuud. 
3 nädalat pärast vaktsineerimist tehtud nakkuskatsed on näidanud, et 3 kuu vanuste loomade 
ühekordne intrasaalne või intramuskulaarne vaktsineerimine annab kaitsva immuunsuse (kliiniliste 
tunnuste vähenemise ja viiruse eritumise vähenemise). Viiruse eritumise vähenemine püsib vähemalt 
6 kuud pärast ühekordset vaktsineerimist. 
Kordusvaktsineerimine kaitse tagamiseks pärast esialgset 6-kuulist kaitseperioodi annab 12 kuud 
kestva kaitsva immuunsuse. 
 
Spetsiifiline informatsioon 
Puuduvad andmed antud vaktsiini efektiivsuse kohta loodusliku viirusega latentse infektsiooni 
tekkimise ennetamisel või loodusliku viiruse latentsel kandjal viiruse taaseritumise vältimisel. 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 



 

6. KÕRVALTOIMED 
 
Sageli võib esineda kerge mööduv kehatemperatuuri tõus (u 1 ºC) kuni 5 päeva pärast vaktsineerimist. 
Intranaalse manustamise järel võib sageli täheldada ninaeritise suurenemist. 
Väga harva võib esineda ülitundlikkusreaktsioone. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud). 
 
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 
 
Veis. 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Lahustada lüofilisaat lahustiga. 
 
Annuste arv viaalis Vajamineva lahusti kogus (ml)  
5 10 
10 20 
25 50 
50 100 
100 200 
 
Annustamine  
2 ml manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini looma kohta. 
 
Manustamisviis 
- Alates 3 kuu vanusest ja vanemad: intranasaalselt või intramuskulaarselt. 
- Vanuses 2 nädalat kuni 3 kuud: intranasaalselt. 
Intranasaalsel kasutamisel (1 ml kumbagi ninasõõrmesse) on soovitatav kasutada spetsiaalset otsikut. 
 
Esmane vaktsineerimiskuur 
Vaktsineerida iga loom alates 3 kuu vanusest ühe annusega. 
Kui esimene vaktsineerimine on tehtud vanusevahemikus 2 nädalat kuni 3 kuud, tuleb teine 
vaktsineerimine teha 3...4 kuu vanuses. 
 
Esimene kordusvaktsineerimine 
Esimene kordusvaktsineerimine tuleb teha 6 kuud pärast esmast vaktsineerimist. Alternatiivina võib 
selleks kordusvaktsineerimiseks kasutada Bovilis IBR marker inac’i. 
 
Järgnevad kordusvaktsineerimised 
Kõik järgnevad kordusvaktsineerimised tuleb teha kuni 12-kuulise intervalliga. Alternatiivina võib 
nendeks kordusvaktsineerimisteks kasutada Bovilis IBR marker inac’i. 
 
Enne Bovilis IBR marker inac’i kasutamist kordusvaktsineerimiseks tuleb lugeda selle ravimi 
infolehte. 



 

 
Veiste kordusvaktsineerimisel alates 15 kuu vanusest (st loomad, keda eelnevalt on vaktsineeritud 
eraldi Bovilis IBR marker live’i ja Bovilis BVD vaktsiiniga) võib selle lüofilisaadi lahustada vahetult 
enne kasutamist Bovilis BVD-ga järgides järgmisi juhiseid: 
 
Bovilis IBR marker live  Bovilis BVD 
5 annust  +  10 ml 
10 annust  +  20 ml 
25 annust  +  50 ml 
50 annust  +  100 ml 
 
Ühekordne annus (2 ml), vaktsiin Bovilis IBR marker live kokkusegatuna Bovilis BVD-ga, 
manustatakse intramuskulaarselt. Enne kokku segatud vaktsiinide manustamist tutvuda Bovilis BVD  
ravimi infolehega. 
 
Kõlblikkusaeg pärast Bovilis BVD-ga kokkusegamist: 3 tundi. 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Intranasaalsel kasutamisel (1 ml kumbagi ninasõõrmesse) on soovitatav kasutada spetsiaalset otsikut. 
Vaktsineerimisel kasutada steriilset varustust, mis on vaba desinfitseerimisvahenditest. Et vältida 
mistahes infektsiooni levitamist tuleb iga looma puhul intranasaalset manustamisvahendit vahetada. 
 
Visuaalne välimus pärast manustamiskõlblikuks muutmist 
- Lahustiga: värvitu kuni kergelt läbipaistmatu lahus. 
- Bovilis BVD-ga: nagu kirjeldatud Bovilis BDV ravimi infolehes eraldi manustamisel. 
 
10. KEELUAEG 
 
0 päeva. 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Lüofilisaat 
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). 
Mitte lasta külmuda. 
Hoida valguse eest kaitstult. 
 
Lahusti 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C, kui seda säilitatakse lüofilisaadist eraldi. 
Mitte lasta külmuda. 
 
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 3 tundi. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused 
Maternaalsete antikehade olemasolu võib mõjutada vaktsineerimise efektiivsust. Seetõttu on 
soovitatav enne vaktsineerimist välja selgitada vasikate immuunstaatus. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 



 

Pärast intranasaalset manustamist võib vaktsiiniviirus üle kanduda vaktsineeritud loomaga 
kokkupuutes olevatele veistele. Veised, kes peavad jääma BHV-1 antikehade vabaks, tuleb eraldada 
intranasaalselt vaktsineeritud loomadest. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal. 
Puuduvad andmed vaktsiini ohutuse kohta kasutamisel sugupullidel. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib  alates 3 nädala 
vanustele veistele manustada samal päeval, aga mitte kokkusegatuna vaktsiiniga Bovipast RSP. 
 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et veiste intramuskulaarsel 
kordusvaktsineerimisel alates 15 kuu vanusest (st loomad, keda eelnevalt on vaktsineeritud eraldi 
Bovilis IBR marker live ja Bovilis BVD-ga) võib seda vaktsiini manustada kokkusegatuna Bovilis 
BVD-ga. 
Enne kokkusegatud vaktsiinide manustamist tutvuda Bovilis BVD ravimi infolehega. 
Nende vaktsiinide eraldi manustamisel esinevad ravimi infolehes kirjeldatud kõrvaltoimed ei erine 
vaktsiinide kokkusegamisel ja kas ühe või rohkemate annuste manustamisel esinevatest 
kõrvaltoimetest. 
 
Kordusvaktsineerimisel Bovilis BVD-ga kokku segamisel on Bovilis IBR marker live’i tõestatud 
efektiivsus järgmine. 

- veiste aktiivne immuniseerimine BHV-1 infektsioonist põhjustatud palaviku vähendamiseks ja 
loodusliku viiruse ninakaudse eritamise vähendamiseks. 

- immuunsuse kestus: seroloogiliste andmetega on näidatud 12 kuud. 
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste 
veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud ravimitega. Seetõttu tuleb selle 
vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul 
eraldi. 
Mitte kasutada koos immunosupressiivsete ravimitega. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
Pärast kümnekordse soovitatava annuse manustamistei täheldatud muid kõrvaltoimeid kui neid, mis 

on mainitud lõigus 6. 
 
Sobimatus 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle 
veterinaarravimiga või Bovilis BVD-ga (ainult kordusvaktsineerimiseks ). 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Juuni 2018 
 



 

15. LISAINFO 
 
Aktiivseks immuniseerimiseks veiste herpesviirus tüüp 1 (BHV-1) vastu. Vaktsiin ei tekita antikehi 
BHV-1 glükoproteiin E vastu (markervaktsiin). See asjaolu aitab eristada veiseid, kes on 
vaktsineeritud antud vaktsiiniga nendest veistest, kes on nakatunud loodusliku BHV-1 viirusega või 
vaktsineeritud tavapäraste BHV-1 mittemarkervaktsiinidega. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 


