
 

 

PAKENDI INFOLEHT 
Bovilis INtranasal RSP Live, ninasprei, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 

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

VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer  
Holland 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Bovilis INtranasal RSP Live, ninasprei, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks 2 ml annus sisaldab: 
 
Veiste elus respiratoor-süntsütiaalviirus (BRSV), tüvi Jencine-2013:  5,0–7,0 log10 TCID50*  
Veiste elus paragripiviirus 3 (PI3), tüvi INT2-2013: 4,8–7,3 log10 TCID50* 
 
* 50% koekultuuri nakatav annus 
 
Lüofilisaat: valge kuni kreemjas mass. 
Lahusti: läbipaistev värvitu lahus. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Vasikate aktiivseks immuniseerimiseks alates esimesest elupäevast, et vähendada BRSV ja PI3 
infektsiooni tagajärjel tekkiva respiratoorse haigestumise kliinilisi tunnuseid ning viiruse eritumist. 
 
Immuunsuse teke:  BRSV: 6 päeva (vasikatel, keda on vaktsineeritud alates esimesest 
elupäevast) 
    5 päeva (vasikatel, keda on vaktsineeritud alates ühe nädala vanusest) 
   PI3: 1 nädal 
 
Immuunsuse kestus:     12 nädalat 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Kahe päeva jooksul pärast vaktsineerimist võib väga sageli esineda kerget mööduvat ninanõre eritust. 
Sageli võib esineda kerget mööduvat spontaanset köha, mis tavaliselt kaob kolme päeva jooksul. 
Sageli võib esineda kerget mööduvat silmanõre eritust, mis tavaliselt kaob kahe päeva jooksul. Sageli 
võib esineda ka mööduvat hingamissageduse suurenemist, mis tavaliselt kaob nelja päeva jooksul. 
Väga sageli võib pärast vaktsineerimist esineda mööduvat kerget kehatemperatuuri tõusu (väga harva 
kuni 41,1 °C), mis tavaliselt kaob nelja päeva jooksul.  



 

 

 
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 10 000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-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 
 
Intranasaalseks manustamiseks. 
 
Vasikaid võib vaktsineerida alates esimesest elupäevast. 
Lüofilisaat tuleb alloleva kirjelduse järgi lahustis manustamiskõlblikuks muuta.  
Enne kasutamist veenduge, et lüofilisaat oleks täielikult lahustunud.  
Manustage üks (2 ml) annus manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini looma kohta, 1 ml vaktsiini 
vasika kumbagi ninasõõrmesse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Juhend vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmiseks 
1-, 5- ja 10-annuselised pakendid 
Lüofilisaadi lahustamiseks lisage lahusti lüofilisaati sisaldavasse viaali kasutades nõelaga süstalt (2 ml 
lahustit ühe annuse jaoks, 10 ml lahustit viie annuse jaoks ja 20 ml lahustit kümne annuse jaoks, vt ka 
ülalolev tabel). Viaalis olev vaakum aitab süstlal kiiremini tühjeneda. Seejärel resuspendeerige 
vaktsiin viaali loksutades. Vaktsiinisuspensiooni võib tõmmata puhta otsaga süstlasse. Ilma nõelata 
süstlas olev vaktsiin manustada otse süstlast, pihustusseadet ei ole vaja. 
 
20-, 25- ja 50-annuselised pakendid 
Lüofilisaadi lahustamiseks lisada 20 ml lahustit lüofilisaati sisaldavasse viaali kasutades nõelaga 
süstalt. Viaalis olev vaakum aitab süstlal kiiremini tühjeneda. Seejärel resuspendeerida vaktsiin viaali 
loksutades. Seejärel tõmmata kogu lüofilisaadiviaalis olev vedelik uuesti süstlasse ja süstida tagasi 
lahustiviaali, et saada vastava annuste arvu jaoks õige lahusti kontsentratsioon (40 ml 20 annuse, 50 
ml 25 annuse ja 100 ml 50 annuse jaoks, vt ka ülalolev tabel). Vaktsiinisuspensiooni võib tõmmata 
puhta otsaga süstlasse. Ilma nõelata süstlas olev vaktsiin manustada otse süstlast, pihustusseadet ei ole 
vaja. 
 

Annuseid 
viaalis 

Vajaminev 
lahusti kogus 

Annuse maht 

1 2 ml 2 ml 
5 10 ml 2 ml 

10 20 ml 2 ml 
20 40 ml 2 ml 
25 50 ml 2 ml 
50 100 ml 2 ml 



 

 

Patogeenide ülekandmise vältimiseks on soovitatav loomade vaktsineerimise vahel vahetada süstlaid 
või mitmeannuselise süstla puhul otsi. 
 
Visuaalne välimus pärast manustamiskõlblikuks muutmist: roosakas kuni roosa värvusega 
suspensioon. 
 
 
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 
Lüofilisaadist eraldi säilitamisel hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Mitte lasta külmuda. 
 
Ärge kasutage seda veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. 
 
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 6 tundi. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
 
Loomi tuleks eelistatult vaktsineerida vähemalt 5–7 päeva enne stressi- või suurema nakkussurvega 
perioodi. 
 
Maternaalsete antikehade olemasolu võib vähendada vaktsiini tõhusust BRSV vastu. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Vaktsineeritud vasikad võivad vaktsiinitüvesid eritada kuni 12 päeva pärast vaktsineerimist.  
Soovitatav on korraga vaktsineerida kõik vasikad karjas. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Ei rakendata. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal. 
 
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) 
Kümnekordsel üleannustamisel muid kõrvaltoimeid peale lõigus „Kõrvaltoimed“ nimetatute ei 
täheldatud. Üksikutel vasikatel on väga suure vaktsiiniannusega kokkupuutel (150-kordne annus) 
täheldatud keskmise kuni raske hingamisteede haigestumise tunnuseid. 
 
Sobimatus 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle 
veterinaarravimiga. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule 
seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Juuli 2022 
 
 
15. LISAINFO 
 
Pakendi suurused 
Pappkarbis: 
- 1 annus lüofiliseeritud vaktsiini + 2 ml lahustit 
- 5 annust lüofiliseeritud vaktsiini + 10 ml lahustit 
- 10 annust lüofiliseeritud vaktsiini + 20 ml lahustit 
- 5 x 1 annust lüofiliseeritud vaktsiini + 5 x 2 ml lahustit 
- 5 x 5 annust lüofiliseeritud vaktsiini + 5 x 10 ml lahustit 
- 5 x 10 annust lüofiliseeritud vaktsiini + 5 x 20 ml lahustit 
 
- Pappkarbis 20 annust lüofiliseeritud vaktsiini + pappkarbis 40 ml lahustit 
- Pappkarbis 25 annust lüofiliseeritud vaktsiini + pappkarbis 50 ml lahustit 
- Pappkarbis 50 annust lüofiliseeritud vaktsiini + pappkarbis 100 ml lahustit 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 


