
 

PAKENDI INFOLEHT 
Mucosiffa, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 

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

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja: 
Ceva-Phylaxia Co. Ltd. 
Szállás Utca 5 
Budapest H-1107 
Ungari 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Boehringer Ingelheim Animal Health France  
Laboratoire Porte des Alpes  
Rue de l’Aviation 
69800 Saint-Priest  
Prantsusmaa 
 
Või 
 
Ceva-Phylaxia Co. Ltd. 
Szállás Utca 5 
Budapest H-1107 
Ungari 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Mucosiffa, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks 2 ml annus manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini sisaldab: 
 
Veiste viirusdiarröa nõrgestatud elusviirus, tüvi Oregon C24 103,5–106,0 CCID50 * 
 
 *CCID50: 50% rakukultuuri nakatav annus. 
 
Lüofilisaat: beež mass. 
Lahusti: läbipaistev värvitu vedelik. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Veised 
Veiste viirusdiarröa viiruse tüüp 1 infektsiooni põhjustatud vireemia ennetamine. 
Immuunsuse teke: 28 päeva pärast esmase vaktsineerimise lõpetamist. 
Immuunsuse kestus: 1 aasta. 
 
Järglaste saamiseks kasutatavad lehmad 
Aktiivne immuniseerimine, et vältida loote transplatsentaarset nakatumist tüüp 1 veiste viirusdiarröa 
viirusega. 
Immuunsuse teke: 28 päeva. 



 

Immuunsuse kestus: 1 aasta. 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Ei ole. 
 
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 
 
Lihasesiseseks manustamiseks. 
 
Lahustada üks annus vaktsiini 2,0 ml lahustis. 
Vaktsiinilahuse ettevalmistamiseks kasutada steriilseid vahendeid, mis ei sisalda antiseptikume ega 
desinfektante Võtke lahustiviaalist 2–5 ml lahustit ja süstige lüofilisaadiviaali. Keerutage viaali 
õrnalt, kuni lüofilisaat on lahustunud. Tõmmake lahustunud vaktsiinisuspensioon süstlasse ja süstige 
lahustiviaali. Seejärel võtke uuesti 2–5 ml vaktsiinisuspensiooni, loputage sellega lüofilisaadiviaali ja 
süstige tagasi lahustiviaali. 
 
Manustada üks 2 ml annus järgmise vaktsineerimisskeemi järgi: 
 
Vasikad 
Esmane vaktsineerimine 
Vaktsineeritud lehmade vasikad: 
 - esimene süst 2–3 kuu vanuselt 
 - teine süst 5–6 kuu vanuselt 
Kordusvaktsineerimine umbes 1-aasta vanuselt, edasipidi üks süst igal aastal. 
 
Üle 6 kuu vanused vasikad 
Esmane vaktsineerimine: üks süst. 
Kordusvaktsineerimine kord aastas. 
 
Järglaste saamiseks kasutatavad lehmad, loote kaitsmiseks 
Noored järglaste saamiseks kasutatavad lehmad: manustada üks süst hiljemalt 1 kuu enne paaritamist 
või seemendamist. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Vaktsiinilahuse ettevalmistamiseks kasutada steriilseid vahendeid, mis on vabad antiseptikumidest või 
desinfektantidest. 
 
 
 



 

 
10. KEELUAEG 
 
0 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Lüofilisaat 
Hoida ja transportida temperatuuril külmas (2 C…8 C). 
Hoida valguse eest kaitstult. 
Mitte lasta külmuda. 
 
Lahusti 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida valguse eest kaitstult. 
 
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: kohe kasutamiseks. 
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja pappkarbil pärast 
„EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Noortel vasikatel võivad maternaalsed antikehad segada vaktsineerimise järel immuunvastuse teket. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
Rakendada tavalisi aseptilisi protseduure. 
 
Nakkuslikus keskkonnas võib vaktsineerimata lehmade vasikaid immuniseerida alates 8  päeva 
vanuselt, teine süst tehakse 5–6 kuu vanuselt. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
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 kümnekordsel üleannustamisel soovimatuid toimeid ei täheldatud. 
 
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 veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Juuni 2021 
 
 
15. LISAINFO 
 
Immunoloogilised omadused 
Vaktsiin sisaldab veiste viirusdiarröa nõrgestatud elusviirust ja on mõeldud aktiivse immuunsuse 
stimuleerimiseks veiste viirusdiarröa (mukooshaiguse) vastu. 
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. 
 
Karp, milles on viaal 1 lüofilisaadiannusega ja viaal 2 ml lahustiga. 
Karp, milles on viaal 2 lüofilisaadiannusega ja viaal 4 ml lahustiga. 
Karp, milles on viaal 5 lüofilisaadiannusega ja viaal 10 ml lahustiga. 
Karp, milles on viaal 10 lüofilisaadiannusega ja viaal 20 ml lahustiga. 
Karp, milles on viaal 20 lüofilisaadiannusega ja viaal 40 ml lahustiga. 
Karp, milles on viaal 50 lüofilisaadiannusega ja viaal 100 ml lahustiga. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 


