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PAKENDI INFOLEHT 
Rispoval 2 / BRSV + Pi3, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 

 
 
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: 
Zoetis Belgium SA 
Rue Laid Burniat 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgia 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Rispoval 2 / BRSV + Pi3, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks 4 ml annus sisaldab: 
 
Toimeained: 
Lüofilisaat 

Veiste paragripiviirus 3 (Pi3V), modifitseeritud elusviirus, tüvi RLB 103       105,0-108,6 CCID50 

Veiste respiratoor-süntsütsiaalviirus (BRSV), modifitseeritud elusviirus, tüvi 375 105,0-107,2 CCID50 

 
CCID50 = 50% rakukultuuri nakatav annus 
 
Adjuvant 
Alumiiniumhüdroksiidgeel 0,8 ml (vastab 24,36 mg alumiiniumhüdroksiidile) 
 
Lüofilisaat: kergelt valkjas kuni kollakas külmkuivatatud graanul. 
Lahusti: roosakas kuni oranžikaspruun hägune vedelik, mis võib sisaldada sadet. Hoolikal 
loksutamisel sade suspendeerub. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Alates 12 nädala vanuste veiste aktiivseks immuniseerimiseks, et: 
 vähendada veiste Pi3-viiruse eritumist ja 
 vähendada veiste BRSV infektsiooni korral viiruse eritumist 
 
Immuunsuse teke: 3 nädalat pärast esmast vaktsineerimiskuuri. 
Immuunsuse kestus: BRSV vastu 6 kuud pärast baasvaktsineerimist. Immuunsuse kestust veiste 

Pi3-viiruse vastu ei ole määratud. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 
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6. KÕRVALTOIMED 
 
Pärast vaktsiini manustamist võib väga sageli esineda kuni 2 päeva kestvat mööduvat kerget 
kehatemperatuuri tõusu ja kerget mööduvat paikset põletikureaktsiooni suurusega kuni 0,5 cm, mis 
kaob tavaliselt 15 päeva jooksul. Väga harva võib vaktsiin põhjustada ülitundlikkusreaktsioone. 
Anafülaktilise reaktsiooni korral tuleb alustada sobivat sümptomaatilist ravi. 
 
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 
 
Annus 4 ml 
Manustamisviis: intramuskulaarne 
Vaktsineerimisskeem 
Esmane vaktsineerimiskuur: kaks annust vaktsiini 3…4-nädalase vahega alates 12 nädala vanusest. 
Kordusvaktsineerimine: kui jätkuv kaitse BRSV vastu on vajalik, tuleb loomi 6 kuu pärast uuesti 
vaktsineerida. Immuunsuse kestust Pi3 viiruse vastu ei ole teada. 
 
Loomi on soovitatav vaktsineerida vähemalt 3 nädalat enne eeldatavat stressi- või suure nakkusriskiga 
perioodi, nagu loomade ümberpaigutamine ja transportimine või sügishooaja algus. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmiseks lisage lahusti lüofilisaadiviaali. 
 
Kui lüofilisaat ja lahusti on sama suurusega viaalides, süstige kogu lahustiviaali sisu lüofilisaati 
sisaldavasse viaali. 
 
Kui lüofilisaat on väiksemas viaalis kui lahusti, siis vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmiseks 
toimida järgmiselt: 

1. Süstige 10 ml lahustit läbi korgi lüofilisaadiviaali. 
2. Loksutage hoolikalt. Seejärel tõmmake lahustunud lüofilisaat viaalist süstlasse ja segage 

lahustiviaalis oleva ülejäänud lahustiga. 
 
Enne kasutamist loksutada. 
Manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin on roosakas-oranž hägune suspensioon, milles on sadet. 
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10. KEELUAEG 
 
0 päeva. 
 
 
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 sildil pärast „EXP“. 
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: kohe kasutamiseks. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ei rakendata. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Veterinaarravimi ohutus ja efektiivsus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. 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) 
Vaktsiini üleannustamisele järgnevad reaktsioonid on samad ühekordse vaktsiiniannuse manustamisel 
esinevate reaktsioonidega. 
 
Sobimatus 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lahusti, mis on soovitatud kasutamiseks koos 
selle veterinaarravimiga. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI 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 
 
Detsember 2020 
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15. LISAINFO 
 
I tüübi klaasviaalid 5 või 25 lahustiannusega (20 või 100 ml), mis on suletud klorobutüülkummist 
korgi ja alumiiniumkattega. 
I tüübi klaasviaalid 5 või 25 lüofilisaadiannusega, mis on suletud bromobutüülkummist korgi ja 
alumiiniumkattega. 
 
Pappkarp, milles on üks lüofilisaadiviaal (5 annust) ja üks lahustiviaal (20 ml). 
Pappkarp, milles on üks lüofilisaadiviaal (25 annust) ja üks lahustiviaal (100 ml). 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. 
Retseptiravim. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
 
 


