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PAKENDI INFOLEHT 
Biocan Novel Respi, ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele 

 
 
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 
 
Biocan Novel Respi, ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks 0,5 ml annus sisaldab: 
 
Toimeained: 
Elus, nõrgestatud Bordetella bronchiseptica, tüvi MSLB 3096    108,0

–109,8 CFU* 
Elus, nõrgestatud koerte paragripi viirus, tüüp 2, tüvi CPiV-2 Bio 15  103,5

–105,8 CCID50** 
 
* CFU – kolooniat moodustav ühik 

** CCID50 – 50% koekultuuri nakatav annus 

 
Lahusti 
Süstevesi  0,5 ml 
 
Lüofilisaat: käsnja konsistentsiga, valget kuni kollakat värvi. 
Lahusti: läbipaistev värvitu vedelik. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Koerte aktiivseks immuniseerimiseks alates 3 nädala vanusest: 
- et vähendada kliinilisi tunnuseid ja bakterite eritumist pärast Bordetella bronchiseptica’ga 
nakatumist 
- et vähendada kliinilisi tunnuseid ja viiruse eritumist pärast koerte paragripi viirusega nakatumist 
 
Immuunsuse teke:  3 päeva pärast esmast vaktsineerimiskuuri Bordetella bronchiseptica vastu. 
   7 päeva pärast esmast vaktsineerimiskuuri koerte paragripi viiruse vastu. 
 
Immuunsuse kestus: 1 aasta. 
 
 
5.  VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 
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6. KÕRVALTOIMED 
 
Mööduv mõõdukas nõrevool ninast on väga sage, sageli esineb mõõdukat nõrevoolu silmadest ja 
mõõdukat meeleolulangust ning aeg-ajalt esineb loomadel pärast vaktsineerimist mõõdukat 
aevastamist. Need sümptomid mööduvad tavaliselt ilma ravita ühe kuni kolme päeva jooksul. 
Mõõdukat kuni keskmist köha on vaktsineeritud koertel sageli täheldatud alates üheksandast päevast 
pärast vaktsineerimist, kui neid hoiti koos vaktsineerimata koertega. 
 
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 
 
Koer. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Nasaalne manustamine. 
 
Annustamine: 
 
Esmane vaktsineerimiskuur: üks annus alates 3 nädala vanusest. 
 
Kordusvaktsineerimine: üks annus kord aastas. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Lahustagr lüofilisaat aseptiliselt lahustiga. Pärast lahjendamist loksutage hoolikalt. Tõmmake vedelik 
süstlasse, eemaldage nõel ja manustage otse süstla otsast ühte ninasõõrmesse. Samuti võib süstlaga 
ühendada intranasaalse aplikaatori (saadaval eraldi), millega saab annuse manustada ühte 
ninasõõrmesse. Vaktsiini tuleb kasutada kohe pärast lahustamist. 
 
Koera pead tuleb hoida nii, et nina on suunatud ülespoole. Manustage üks annus (0,5 ml) lahustatud 
vaktsiini ühte ninasõõrmesse. 
 
Lahustatud vaktsiin: valkjat kuni kollakat värvi, mõõduka sademega. 
 
 
10. KEELUAEG  
 
Ei rakendata. 
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11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida ja transportida külmas (2 C...8 C). 
Mitte lasta külmuda. 
Hoida valguse eest kaitstult. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil pärast EXP.  
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kohe. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
See vaktsiin sisaldab elus, nõrgestatud bakteritüve ning antibiootikumid võivad vaktsiini efektiivsust 
mõjutada. Seetõttu ei tohi vaktsineeritud loomi ravida antibiootikumidega. Kui antibiootikume 
kasutatakse ühe nädala jooksul pärast vaktsineerimist, tuleb Bordetella bronchiseptica vastast 
vaktsineerimist pärast antibiootikumiravi korrata näiteks Bb monovalentse vaktsiiniga  (kui see on 
kättesaadav). 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Vaktsineeritud koerad võivad Bordetella bronchiseptica vaktsiinitüve eritada kuni 11 nädalat pärast 
vaktsineerimist, koerte paragripi vaktsiinitüve 8 päeva. Vaktsineerimata koertel võivad vaktsineeritud 
koertega kokkupuutumisel ilmneda mõõdukad kliinilised sümptomid, näiteks aevastamine ning 
nõrevool ninast ja silmadest. 
 
Vaktsiinitüvede ülekandumist kassidele, sigadele ja närilistele ei ole olnud võimalik tõestada. Kuna 
aga teistele loomaliikidele ülekandumist ei saa välistada, tuleb vähemalt 4 nädala jooksul vältida 
vaktsineerimata loomade kokkupuudet vaktsineeritud koertega. 
 
Vaktsiini ohutu käitlemine ning õige manustamine ja kasutatud materjali likvideerimine aitavad 
vähendada vaktsiini antigeenide levimist veterinaari töökohal. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Pärast kasutamist tuleb desinfitseerida käed ja töövahendid.  
Juhuslikul ravimi manustamisel iseendale vaktsiini lahustamise ajal või vaktsiini sissehingamisel 
aerosoolina koera ninasõõrmesse manustamise ajal pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake 
pakendi infolehte või etiketti. 
Kuigi oht, et immuunpuudulikkusega inimesed nakatuvad Bordetella bronchiseptica’ga, on äärmiselt 
väike, tuleb meeles pidada, et koertelt võib baktereid erituda mitu nädalat pärast vaktsineerimist. 
Immuunpuudulikkusega inimestel on soovitatav eritumise perioodi jooksul vältida kokkupuudet 
vaktsiini ja vaktsineeritud koertega.  
 
Tiinus ja laktatsioon 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole 
kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil soovitatav. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Olemasolevad ohutuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib 8 nädala vanuste ja vanemate koerte 
korral segada ja manustada koos vaktsiinidega Versican Plus/Biocan Novel ja Vanguard, mis 
sisaldavad koerte elus parvoviirust, adenoviirust, koerte katku viirust, paragripi viirust, Leptospira 
inaktiveeritud tüvesid ja marutaudi viirust. Nende vaktsiinide koosmanustamisel on väga sageli 
täheldatud mööduvat mõõdukat (<1 ° C) kehatemperatuuri tõusu. 
 
Efektiivsust koosmanustamisel ei ole uuritud. Kuigi koosmanustamise ohutus on tõestatud, peaks 
veterinaararst vaktsiinide koosmanustamise üle otsustamisel seda arvesse võtma. 
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Kuigi paragripi viiruse vastu vaktsineerimine kaks korda kahe erineva manustamisviisiga on ohutu, ei 
ole see vajalik ning veterinaararst peaks kaaluma teisi vaktsineerimisvõimalusi kasutades 
baasvaktsiine, kus paragrippi pole, ja monovalentseid Bordetella vaktsiine. 
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste 
veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaatidega. Seetõttu tuleb selle 
vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul 
eraldi. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Vaktsiini kümnekordse üleannuse manustamise järel ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid kui need, 
mida on kirjeldatud lõigus „Kõrvaltoimed“. 
 
Sobimatus 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lahustiga, mis on tarnitud koos selle 
veterinaarravimiga. 
 
 
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 või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need 
meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Märts 2020 
 
 
15. LISAINFO 
 
Läbipaistev plastmasskarp, milles on 5 viaali lüofilisaadiga (1 annus) ja 5 viaali lahustiga  
(0,5 ml). 
Läbipaistev plastmasskarp, milles on 10 viaali lüofilisaadiga (1 annus) ja 10 viaali lahustiga (0,5 ml). 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
Aplikaatorid on pakitud eraldi ning soovi korral võidakse need tarnida koos vaktsiiniga. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 


