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1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Bovela liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem 
 
 
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
Katra deva (2 ml) satur: 
 
Liofilizāts: 
Aktīvās vielas 
Modificēts dzīvs BVDV*-1, necitopātisks primārais celms KE-9: 104,0–106,0 TCID 50** 
Modificēts dzīvs BVDV*-2, necitopātisks primārais celms NY-93: 104,0–106,0 TCID 50** 
 
* Govju virusālās diarejas vīruss 
** 50% audu kultūras inficējošā deva  
 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai. 
 
Liofilizāts: dzeltenbalts bez piemaisījumiem 
Šķīdinātājs: dzidrs, bezkrāsains šķīdums 
 
 
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 
4.1 Mērķa sugas 
 
Liellopi. 
 
4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas 
 
Aktīvai imunizācijai no 3 mēnešu vecuma, lai samazinātu hipertermiju un govju virusālās diarejas 
vīrusa (BVDV-1 un BVDV-2) izraisītu leikocītu skaita samazināšanos, kā arī lai samazinātu vīrusa 
izplatīšanos un BVDV-2 izraisītu virēmiju. 
 
Aktīvai liellopu imunizācijai pret BVDV-1 un BVDV-2, lai nepieļautu pastāvīgi inficētu teļu 
dzimšanu, kā cēlonis ir transplacentāla inficēšanās. 
 
Imunitātes iestāšanās: 3 nedēļas pēc imunizācijas. 
Imunitātes ilgums: 1 gads pēc imunizācijas. 
 
4.3 Kontrindikācijas 
 
Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām. 
 
4.4 Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu 
 
Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus. 
Lai pasargātu ganāmpulkā, kurā cirkulē BVDV, ievedamos dzīvniekus, vakcinācija jāpabeidz 
3 nedēļas pirms ievešanas. 
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Govju virusālās diarejas (BVD) apkarošana pamatojas uz pastāvīgi inficētu dzīvnieku identificēšanu 
un izkaušanu. Pastāvīgas infekcijas galīgo diagnozi var noteikt tikai pēc atkārtotas asins testēšanas pēc 
vismaz 3 nedēļām. Atsevišķos gadījumos jaundzimušiem teļiem molekulārās diagnostikas testos tika 
ziņots par pozitīviem ausu iegriezumiem attiecībā uz BVDV vakcīnas celmu. Ir pieejami papildu 
laboratorijas testi, lai atšķirtu vakcīnas vīrusa celmu no lauka celmiem, kurus reģistrācijas apliecības 
īpašnieks izsniedz pēc pieprasījuma.  
 
Lauka pētījumus vakcīnas efektivitātes pierādīšanai veica ganāmpulkos, no kuriem izņemti pastāvīgi 
inficēti dzīvnieki. 
 
4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā 
 
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 
Pēc vakcinācijas ir novērota ilgstoša virēmija, it īpaši grūsnām seronegatīvām telēm (10 dienu 
pētījumā). Tā var izraisīt vakcīnas vīrusa transplacentāro transmisiju, taču nevēlama ietekme uz augli 
vai grūsnību pētījumos netika novērota. 
 
Nav iespējams izslēgt vakcīnas vīrusa izplatīšanos ar ķermeņa šķidrumiem. 
Vakcīnas celmi ir spējīgi inficēt aitas un cūkas, ja tiek ievadīti intranazāli, taču nevēlamas reakcijas un 
izplatīšanās uz saskarē esošajiem dzīvniekiem nav noteikta. 
Vakcīna nav pārbaudīta vaislas buļļiem, tāpēc vaislas buļļu vakcinācija nav ieteicama. 
 
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai 
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un 
uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 
 
4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība) 
 
Bieži 4 stundu laikā pēc vakcinācijas novērota ķermeņa temperatūras paaugstināšanās fizioloģiskajā 
diapazonā, kas bez ārstēšanas izzūd 24 stundu laikā (klīniskie pētījumi). 
 
Injekcijas vietā novēroja vieglu pietūkumu vai mezgliņus līdz 3 cm diametrā, šie simptomi izzuda 
4 dienu laikā pēc vakcinācijas (klīniskie pētījumi). 
 
Ļoti reti ziņots par hipersensitīvu reakciju, tostarp anafilaktisku reakcija (lietošanas drošums 
pēcreģistrācijas periodā). 
 
 
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā: 
- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) 

blakusparādība(-s)); 
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); 
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); 
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem); 
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus 

ziņojumus). 
 
4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā 
 
Grūsnība un laktācija 
Vakcināciju ieteicams veikt pirms grūsnības, lai nodrošinātu aizsardzību pret embriju persistentu 
infekciju. Lai gan pastāvīga vakcīnas izraisīta infekcija embrijiem netika novērota, ir iespējama 
infekcijas pārnešana uz augli. Tādēļ lēmums par lietošanu grūsnības laikā ir jāpieņem atbildīgajam 
veterinārārstam, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, ņemot vērā dzīvnieka BVD imunoloģisko statusu, 
laiku, kas pagājis starp vakcināciju un pārošanos/apsēklošanu, grūsnības periodu un infekcijas risku. 
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Drīkst lietot laktācijas laikā. 
Pētījumi ir parādījuši, ka vakcīnas vīruss nelielos daudzumos (~10 TCID50/ml) var izdalīties pienā līdz 
23 dienām pēc vakcinācijas, lai gan teļiem, kam tika izbarots šāds piens, serokonversija nenotika. 
 
4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 
Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām 
veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas 
pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
 
4.9 Devas un lietošanas veids 
 
Intramuskulārai lietošanai. 
 
Vakcīnu sagatavošana lietošanai (izšķīdināšana) 
Izšķīdināt liofilizātu, pievienojot visu šķīdinātāju istabas temperatūrā. 
Pirms lietošanas jāpārliecinās, ka liofilizāts ir pilnībā izšķīdis. 
Sagatavotā vakcīna ir caurspīdīga un bezkrāsaina. 
Izvairīties no flakona vairākkārtējas caurduršanas. 
 
Primārā vakcinācija 
Pēc izšķīdināšanas ievada vienu devu (2 ml) vakcīnas intramuskulāras (i.m.) injekcijas veidā. 
Liellopus ieteicams vakcinēt vismaz 3 nedēļas pirms apsēklošanas/pārošanās, lai augli pasargātu no 
inficēšanās jau no pirmās dienas. Dzīvnieki, kurus vakcinē vēlāk par 3 nedēļām pirms grūsnības vai 
agrīnā grūsnības periodā, var netikt pasargāti pret augļa inficēšanu. Tas jāņem vērā, ja vakcinē 
ganāmpulku. 
 
Ieteicamā revakcinācijas programma 
Revakcinācija ieteicama pēc 1 gada. 
12 mēnešus pēc primārās vakcinācijas lielākajai daļai pētīto dzīvnieku bija stabili antivielu titri, taču 
dažiem dzīvniekiem titri bija zemāki. 
 
4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams 
 
Pēc desmit kārtīgas devas ievadīšanas injekcijas vietā novēroja vieglu pietūkumu vai mezgliņus līdz 
3 cm diametrā, šie simptomi izzuda 4 dienu laikā pēc vakcinācijas. 
 
Turklāt bieži 4 stundu laikā pēc ievadīšanas novēroja nelielu ķermeņa rektālās temperatūras 
paaugstināšanos, kas bez ārstēšanas izzūd 24 stundu laikā (skatīt 4.6. apakšpunktu). 
 
4.11 Ierobežojumu periodi dzīvnieku produkcijas izmantošanā 
 
Nulle dienas. 
 
 
5. IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
Farmakoterapeitiskā grupa: imunoloģiskie līdzekļi liellopiem, dzīvu vīrusu vakcīnas. 
ATĶ vet kods: QI02AD02. 
 
Vakcīna paredzēta aktīvas imūnreakcijas stimulēšanai pret BVDV-1 un BVDV-2 liellopiem. 
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6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 
 
6.1 Palīgvielu saraksts 
 
Liofilizāts 
Saharoze 
Želatīns 
Kālija hidroksīds 
L-glutamīnskābe 
Kālija dihidrogēna fosfāts 
Dikālija fosfāts 
Nātrija hlorīds 
Ūdens injekcijām 
 
Šķīdinātājs 
Nātrija hlorīds 
Kālija hlorīds 
Kālija dihidrogēna fosfāts 
Dinātrija hidrogēnfosfāts 
Ūdens injekcijām 
 
6.2 Būtiska nesaderība 
 
Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot šķīdinātāju, kas pievienots lietošanai ar šīm 
veterinārajām zālēm. 
 
6.3 Derīguma termiņš 
 
Liofilizātam: 
Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi. 
Šķīdinātājam: 
Šķīdinātāja derīguma termiņš: 3 gadi. 
 
Derīguma termiņš pēc sagatavošanas lietošanai saskaņā ar norādījumiem: 8 stundas.  
 
6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
 
Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2° C– 8°C). 
Nesasaldēt. 
Liofilizāta un šķīdinātāja flakonus uzglabāt ārējā kartona iepakojumā. 
 
6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs 
 
Liofilizāts 
I tipa dzintara krāsas stikla flakoni, kas noslēgti ar silikonizētu brombutila gumijas aizbāzni un lakotu 
alumīnija vāciņu. 
 
Šķīdinātājs 
Augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudeles, kas noslēgtas ar silikonizētu hlorbutila gumijas aizbāzni 
un lakotu alumīnija vāciņu. 
 
1 liofizilāta flakons ar 10 ml (5 devas), 20 ml (10 devas), 50 ml (25 devas ) vai 100 ml (50 devas) 
tilpumu un 1 šķīdinātāja pudele ar 10 ml, 20 ml, 50 ml un 100 ml tilpumu iepakoti vienā kartona kastē. 
 
4 liofizilāta flakoni ar 10 ml (5 devas), 20 ml (10 devas), 50 ml (25 devas ) vai 100 ml (50 devas) 
tilpumu un 4 šķīdinātāja pudeles ar 10 ml, 20 ml, 50 ml un 100 ml tilpumu  iepakoti vienā kartona 
kastē. 
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6 liofizilāta flakoni ar 10 ml (5 devas), 20 ml (10 devas), 50 ml (25 devas ) vai 100 ml (50 devas) 
tilpumu un 6 šķīdinātāja pudeles ar 10 ml, 20 ml, 50 ml un 100 ml tilpumu iepakoti vienā kartona 
kastē. 
 
10 liofizilāta flakoni ar 10 ml (5 devas), 20 ml (10 devas), 50 ml (25 devas ) vai 100 ml (50 devas) 
tilpumu un 10 šķīdinātāja pudeles ar 10 ml, 20 ml, 50 ml un 100 ml tilpumu iepakoti vienā kartona 
kastē. 
 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 
 
6.6 Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību 
aktiem. 
 
 
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
55216 Ingelheim/Rhein 
VĀCIJA 
 
 
8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I) 
 
EU/2/14/176/001-016 
 
 
9. REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
 
Pirmās reģistrācijas datums: 22.12.2014 
Pēdējās reģistrācijas atjaunošanas datums: 
 
 
10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 
Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 
http://www.emea.europa.eu/. 
 
 
RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI 
LIETOŠANAS AIZLIEGUMS 
 
Jebkurai personai pirms šo veterināro zāļu ražošanas, ievešanas, izplatīšanas, tirdzniecības, piegādes 
un /vai lietošanas uzsākšanas ir jākonsultējas ar dalībvalsts kompetento iestādi par spēkā esošajiem 
dzīvnieku vakcinācijas noteikumiem, jo šīs darbības var būt aizliegtas visā dalībvalstī vai daļā tās 
teritorijas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 
  

http://www.emea.europa.eu/
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II PIELIKUMS 
 
A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJS, KAS ATBILD 

PAR SĒRIJAS IZLAIDI 
 
B. IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 
 
C. MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKVIELU DAUDZUMS (MRL) 
 
D. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS 
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A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR 
SĒRIJAS IZLAIDI 

 
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese 
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. 
2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri, 64506-2002 
ASV 
 
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
55216 Ingelheim/Rhein 
VĀCIJA 
 
 
B. IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/82/EK un tās grozījumu 71. pantu 
dalībvalsts atbilstoši saviem tiesību aktiem var aizliegt imunoloģisko veterināro zāļu ražošanu, 
ievešanu, uzglabāšanu, pārdošanu, piegādi un/vai lietošanu visā tās teritorijā vai tās daļā, ja ir noteikts, 
ka:  
 
a) veterināro zāļu lietošana dzīvniekiem kavēs dzīvnieku slimību diagnozes, kontroles un 

apkarošanas nacionālās programmas īstenošanu vai apgrūtinās infekcijas neesamības 
apstiprināšanu dzīvniekos vai pārtikas produktos vai citos produktos, kas iegūti no ārstētajiem 
dzīvniekiem; 

 
b) veterinārās zāles ir paredzētas imunitātes ierosināšanai pret slimību, kas valsts teritorijā vai tās 

daļā ir ļoti reti sastopama. 
 
 
C. MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKVIELU DAUDZUMS (MRL) 
 
Bioloģiskas izcelsmes aktīvā viela, kas paredzēta, lai ierosinātu aktīvo imunitāti, neietilpst Regulas 
(EK) Nr. 470/2009 darbības jomā. 
 
Palīgvielas (ieskaitot adjuvantus), kas minētas zāļu apraksta 6.1. apakšpunktā, vai nu ir atļautās vielas, 
kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā noteikts, ka MRL nav nepieciešams, 
vai arī neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tās lieto šo veterināro zāļu sastāvā. 
 
 
D. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS 
 
Īpaši farmakovigilances nosacījumi: 
 
Periodiskie drošības ziņojumi (PSUR) jāiesniedz reizi gadā. 
 
  



9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III PIELIKUMS 
 

MARĶĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
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A. MARĶĒJUMS 
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INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 
 
Kartona kastīte: 5 devas, 10 devas, 25 devas, 50 devas liofilizāta un 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml 
šķīdinātāja 
 
1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Bovela liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem 
 
 
2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS 
 
Viena deva (2 ml) satur: 
1. tipa govju virusālās diarejas vīruss: 104.0–106.0 TCID50, 
2. tipa govju virusālās diarejas vīruss: 104.0–106.0 TCID50.. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai 
 
 
4. IEPAKOJUMA IZMĒRI 
 
5 devas (10 ml) 
10 devas (20 ml) 
25 devas (50 ml) 
50 devas (100 ml) 
4 x 5 devas (10 ml) 
4 x 10 devas (20 ml) 
4 x 25 devas (50 ml) 
4 x 50 devas (100 ml) 
6 x 5 devas(10 ml) 
6 x 10 devas (20 ml) 
6 x 25 devas (50 ml) 
6 x 50 devas (100 ml) 
10 x 5 devas (10 ml) 
10 x 10 devas (20 ml) 
10 x 25 devas (50 ml) 
10 x 50 devas (100 ml) 
 
 
5. MĒRĶA SUGAS 
 
Liellopi. 
 
 
6. INDIKĀCIJA(-S) 
 
 
 
7. LIETOŠANAS METODE(-S) UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Intramuskulārai lietošanai. 
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. 
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8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 
Ierobežojumu periods: nulle dienas. 
 
 
9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. 
 
 
10. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP {mēnesis/gads} 
Pēc izšķīdināšanas izlietot 8 stundu laikā. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt un transportēt atdzesētu. 
Nesasaldēt. 
Uzglabāt flakonus ārējā kartona iepakojumā. 
 
 
12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 
 
Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju. 
 
 
13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI 
 
Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles. 
 
 
14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ” 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
55216 Ingelheim/Rhein 
VĀCIJA 
 
 
16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI 
 
EU/2/14/176/001 5 devas un 10 ml 
EU/2/14/176/002 5 devas un 10 ml (4 x) 
EU/2/14/176/003 5 devas un 10 ml (6 x) 
EU/2/14/176/004 5 devas un 10 ml (10 x) 
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EU/2/14/176/005 10 devas un 20 ml 
EU/2/14/176/006 10 devas un 20 ml (4 x) 
EU/2/14/176/007 10 devas un 20 ml (6 x) 
EU/2/14/176/008 10 devas un 20 ml (10 x) 
EU/2/14/176/009 25 devas un 50 ml 
EU/2/14/176/010 25 devas un 50 ml (4 x) 
EU/2/14/176/011 25 devas un50 ml (6 x) 
EU/2/14/176/012 25 devas un 50 ml (10 x) 
EU/2/14/176/013 50 devas un 100 ml 
EU/2/14/176/014 50 devas un 100 ml (4 x) 
EU/2/14/176/015 50 devas un 100 ml (6 x) 
EU/2/14/176/016 50 devas un 100 ml (10 x) 
 
 
17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS 
 
Lot {numurs} 
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INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA 
 
Liofilizāta flakoni: 50 devas 
 
1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Bovela liofilizāts suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem 
 
 
2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS 
 
Katra deva (2 ml) satur: 
BVDV-1: 104.0–106.0 TCID50, 
BVDV-2: 104.0–106.0 TCID50. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai 
 
 
4. IEPAKOJUMA IZMĒRS 
 
50 devas (100 ml) 
 
 
5. MĒRĶA SUGAS 
 
Liellopi 
 
 
6. INDIKĀCIJA(-S) 
 
 
 
7. LIETOŠANAS METODE(-S) UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
i.m. 
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. 
 
 
8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 
Ierobežojumu periods: nulle dienas. 
 
 
9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. 
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10. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP {mēnesis/gads} 
Pēc izšķīdināšanas izlietot 8 stundu laikā.  
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt un transportēt atdzesētu. 
Nesasaldēt. 
Uzglabāt flakonus ārējā kartona iepakojumā. 
 
 
12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 
 
Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju. 
 
 
13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI 
 
Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles. 
 
 
14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ” 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
VĀCIJA 
 
 
16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI 
 
EU/2/14/176/013 50 devas 
EU/2/14/176/014 4 x 50 devas 
EU/2/14/176/015 6 x 50 devas 
EU/2/14/176/016 10 x 50 devas 
 
 
17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS 
 
Lot {numurs} 
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DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 
 
Liofilizāta flakoni: 5 devas, 10 devas un 25 devas 
 
1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Bovela liofilizāts suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem 
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS 
 
Katra deva (2 ml) satur: 
BVDV-1: 104.0–106.0 TCID50, 
BVDV-2: 104.0–106.0 TCID50. 
 
3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS 
 
5 devas (10 ml) 
10 devas (20 ml) 
25 devas (50 ml) 
 
 
4. LIETOŠANAS VEIDS(-I) 
 
i.m. 
 
 
5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 
Ierobežojumu periods: nulle dienas. 
 
 
6. SĒRIJAS NUMURS 
 
Lot {numurs} 
 
 
7. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP {mēnesis/gads} 
Pēc izšķīdināšanas izlietot 8 stundu laikā.  
 
 
8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” 
 
Lietošanai dzīvniekiem. 
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DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 
 
Šķīdinātāja pudeles: 10 ml, 20 ml, 50 ml un 100 ml 
 
1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Bovela šķīdinātājs 
 
 
2. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS 
 
10 ml 
20 ml 
50 ml 
100 ml 
 
 
3. LIETOŠANAS VEIDS(-I) 
 
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. 
 
 
4. UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt un transportēt atdzesētu. 
Uzglabāt pudeli ārējā kartona iepakojumā. 
 
 
5. SĒRIJAS NUMURS 
 
Lot {numurs} 
 
 
6. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP {mēnesis/gads} 
 
 
7. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” 
 
Lietošanai dzīvniekiem. 
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B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
Bovela liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem 

 
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 
DAŽĀDI 

 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
55216 Ingelheim/Rhein 
VĀCIJA 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Bovela liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem 
 
 
3. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) UN CITU VIELU NOSAUKUMS 
 
Katra (2 ml) deva satur: 
 
Liofilizāts: 
Modificēts dzīvs BVDV*-1, necitopātisks primārais celms KE-9:104,0–106,0 TCID* 
Modificēts dzīvs BVDV*-2, necitopātisks primārais celms NY-93: 104,0–106,0 TCID50** 
 
* Govju virusālās diarejas vīruss 
** 50% audu kultūras inficējošā deva  
 
Liofilizāts: dzeltenbalts bez piemaisījumiem 
Šķīdinātājs: dzidrs, bezkrāsains šķīdums 
 
 
4. INDIKĀCIJA(-S) 
 
Aktīvai imunizācijai no 3 mēnešu vecuma, lai samazinātu hipertermiju un govju virusālās diarejas 
vīrusa (BVDV-1 un BVDV-2) izraisītu leikocītu skaita samazināšanos, kā arī lai samazinātu vīrusa 
izplatīšanos un BVDV-2 izraisītu virēmiju. 
 
Aktīvai liellopu imunizācijai pret BVDV-1 un BVDV-2, lai nepieļautu pastāvīgi inficētu teļu 
dzimšanu, kā cēlonis ir transplacentāla inficēšanās. 
 
Imunitātes iestāšanās: 3 nedēļas pēc imunizācijas. 
Imunitātes ilgums:  1 gads pēc imunizācijas. 
 
 
5. KONTRINDIKĀCIJA 
 
Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām. 
 
 
6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Bieži 4 stundu laikā pēc vakcinācijas novērota ķermeņa temperatūras paaugstināšanās fizioloģiskajā 
diapazonā, kas bez ārstēšanas izzūd 24 stundu laikā (klīniski pētījumi). 
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Injekcijas vietā novēroja vieglu pietūkumu vai mezgliņus līdz 3 cm diametrā, šie simptomi izzuda 
4 dienu laikā pēc vakcinācijas (klīniski pētījumi). 
 
Ļoti reti ziņots par hipersensitīvu reakciju, tostarp anafilaktisku reakcija (lietošanas drošums 
pēcreģistrācijas periodā). 
 
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā: 
- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) 

blakusparādība(-s)); 
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); 
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); 
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem); 
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus 

ziņojumus). 
 
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĶA SUGAS 
 
Liellopi. 
 
 
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES 
 
Intramuskulārai lietošanai. 
 
Primārā vakcinācija 
Pēc izšķīdināšanas ievada vienu devu (2 ml) vakcīnas intramuskulāras (i.m.) injekcijas veidā. 
Liellopus ieteicams vakcinēt vismaz 3 nedēļas pirms apsēklošanas/pārošanās, lai augli pasargātu no 
inficēšanās jau no pirmās dienas. Dzīvnieki, kurus vakcinē vēlāk par 3 nedēļām pirms grūsnības vai 
agrīnā grūsnības periodā, var netikt pasargāti pret augļa inficēšanu. Tas jāņem vērā, ja vakcinē 
ganāmpulku. 
 
Ieteicamā revakcinācijas programma 
Revakcinācija ieteicama pēc 1 gada. 
12 mēnešus pēc primārās vakcinācijas lielākajai daļai pētīto dzīvnieku bija stabili antivielu titri, taču 
dažiem dzīvniekiem titri bija zemāki. 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 
Vakcīnu sagatavošana lietošanai (izšķīdināšana) 
Izšķīdināt liofilizātu, pievienojot visu šķīdinātāju istabas temperatūrā. 
Pirms lietošanas jāpārliecinās, ka liofilizāts ir pilnībā izšķīdis. 
Sagatavotā vakcīna ir caurspīdīga un bezkrāsaina. 
Izvairīties no flakona vairākkārtējas caurduršanas. 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 
Nulle dienas. 
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11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C – 8°C). 
Nesasaldēt. 
Uzglabāt flakonus ārējā kartona iepakojumā. 
Derīguma termiņš pēc sagatavošanas lietošanai: 8 stundas.  
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma un pudeles 
pēc abreviatūras “EXP”. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 
Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus. 
Lai pasargātu ganāmpulkā, kurā cirkulē BVDV, ievedamos dzīvniekus, vakcinācija jāpabeidz 
3 nedēļas pirms ievešanas. 
 
Govju virusālās diarejas (BVD) apkarošana pamatojas uz pastāvīgi inficētu dzīvnieku identificēšanu 
un izkaušanu. Pastāvīgas infekcijas galīgo diagnozi var noteikt tikai pēc atkārtotas asins testēšanas pēc 
vismaz 3 nedēļām. Atsevišķos gadījumos jaundzimušiem teļiem molekulārās diagnostikas testos tika 
ziņots par pozitīviem ausu iegriezumiem attiecībā uz BVDV vakcīnas celmu. Ir pieejami papildu 
laboratorijas testi, lai atšķirtu vakcīnas vīrusa celmu no lauka celmiem, kurus reģistrācijas apliecības 
īpašnieks izsniedz pēc pieprasījuma.  
 
Lauka pētījumus vakcīnas efektivitātes pierādīšanai veica ganāmpulkos, no kuriem izņemti pastāvīgi 
inficēti dzīvnieki. 
 
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 
Pēc vakcinācijas ir novērota ilgstoša virēmija, it īpaši grūsnām seronegatīvām telēm (10 dienu 
pētījumā). Tā var izraisīt vakcīnas vīrusa transplacentāro transmisiju, taču nevēlama ietekme uz augli 
vai grūsnību pētījumos netika novērota. 
 
Nav iespējams izslēgt vakcīnas vīrusa izplatīšanos ar ķermeņa šķidrumiem. 
Vakcīnas celmi ir spējīgi inficēt aitas un cūkas, ja tiek ievadīti intranazāli, taču nevēlamas reakcijas un 
izplatīšanās uz saskarē esošajiem dzīvniekiem nav noteikta. 
Vakcīna nav pārbaudīta vaislas buļļiem, tāpēc vaislas buļļu vakcinācija nav ieteicama. 
 
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un 
uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 
 
Grūsnība un laktācija: 
Vakcināciju ieteicams veikt pirms grūsnības, lai nodrošinātu aizsardzību pret embriju persistentu 
infekciju. Lai gan pastāvīga vakcīnas izraisīta infekcija embrijiem netika novērota, ir iespējama 
infekcijas pārnešana uz augli. 
Tādēļ lēmums par lietošanu grūsnības laikā ir jāpieņem atbildīgajam veterinārārstam, izvērtējot katru 
gadījumu atsevišķi, ņemot vērā dzīvnieka BVD imunoloģisko statusu, laiku, kas pagājis starp 
vakcināciju un pārošanos/apsēklošanu, grūsnības periodu un infekcijas risku. 
 
Drīkst lietot laktācijas laikā. 
Pētījumi ir parādījuši, ka vakcīnas vīruss nelielos daudzumos (~10 TCID50/ml) var izdalīties pienā līdz 
23 dienām pēc vakcinācijas, lai gan teļiem, kam tika izbarots šāds piens, serokonversija nenotika. 
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Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 
Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām 
veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas 
pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
 
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti) 
Pēc desmit kārtīgas devas ievadīšanas injekcijas vietā novēroja vieglu pietūkumu vai mezgliņus līdz 
3 cm diametrā, šie simptomi izzuda 4 dienu laikā pēc vakcinācijas. 
 
Turklāt bieži 4 stundu laikā pēc ievadīšanas novēroja ķermeņa rektālās temperatūras paaugstināšanos, 
kas bez ārstēšanas izzūd 24 stundu laikā (skatīt sadaļu “Iespējamās blakusparādības”). 
 
Nesaderība: 
Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot šķīdinātāju, kas pievienots lietošanai ar šīm 
veterinārajām zālēm. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 
 
Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi 
palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 
Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 
http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. CITA INFORMĀCIJA 
 
Vakcīna paredzēta aktīvas imūnreakcijas stimulēšanai pret BVDV-1 un BVDV-2 liellopiem. 
 
Jebkurai personai pirms šo veterināro zāļu ražošanas, ievešanas, izplatīšanas, tirdzniecības, piegādes 
un /vai lietošanas uzsākšanas ir jākonsultējas ar dalībvalsts kompetento iestādi par spēkā esošajiem 
dzīvnieku vakcinācijas noteikumiem, jo šīs darbības var būt aizliegtas visā dalībvalstī vai daļā tās 
teritorijas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 
 
Iepakojuma izmēri: 
1 liofizilāta flakons ar 10 ml (5 devas), 20 ml (10 devas), 50 ml (25 devas ) vai 100 ml (50 devas) 
tilpumu un 1 šķīdinātāja pudele ar 10 ml, 20 ml, 50 ml un 100 ml tilpumu iepakoti vienā kartona kastē. 
 
4 liofizilāta flakoni ar 10 ml (5 devas), 20 ml (10 devas), 50 ml (25 devas ) vai 100 ml (50 devas) 
tilpumu un 4 šķīdinātāja pudeles ar 10 ml, 20 ml, 50 ml un 100 ml tilpumu  iepakoti vienā kartona 
kastē. 
 
6 liofizilāta flakoni ar 10 ml (5 devas), 20 ml (10 devas), 50 ml (25 devas ) vai 100 ml (50 devas) 
tilpumu un 6 šķīdinātāja pudeles ar 10 ml, 20 ml, 50 ml un 100 ml tilpumu iepakoti vienā kartona 
kastē. 
 
10 liofizilāta flakoni ar 10 ml (5 devas), 20 ml (10 devas), 50 ml (25 devas ) vai 100 ml (50 devas) 
tilpumu un 10 šķīdinātāja pudeles ar 10 ml, 20 ml, 50 ml un 100 ml tilpumu iepakoti vienā kartona 
kastē. 
 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

http://www.ema.europa.eu/
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