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Porcilis Porcoli Diluvac Forte 
 
Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад 
(EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна 
употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да 
се използва ветеринарномедицинският продукт. 

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако 
се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето 
животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за 
основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR). 

Какво представлява Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte е ваксина за прасета. Представлява инжекционна суспензия и 
съдържа активните субстанции F4ab, F4ac, F5, F6 и LT токсоид. 

За какво се използва Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte се използва за да се намали смъртността и клиничните признаци 
на ентеротоксикоза, причинена от бактериите E. coli при малки прасенца през първите дни от 
живота им. Ентеротоксикозата е реакция в тънките черва спрямо токсини, които се 
произвеждат от някои бактерии.  Porcilis Porcoli Diluvac Forte се използва за имунизация срещу 
E. Coli, която притежава адхезините (повърхностни компоненти) F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), 
F5 (K99) или F6 (987P). Ваксината се прилага само при женски прасета. Техните прасенца 
след това получават имунитет, когато сучат коластрата (първото мляко). 

Porcilis Porcoli Diluvac Forteis се дава в доза от 2 ml чрез интрамускулна (в мускула) инжекция 
на женски прасета. Ваксината се прилага в областта на врата, зад ухото. На женските 
прасета, които не са били ваксинирани, трябва да се поставят две инжекции с интервал от 
шест седмици между тях. За да се поддържа имунитетът, трябва да се постави еднократна 
инжекция преди всяко следващо опрасване (раждане на малки прасенца). За предпочитане е 
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да се ваксинират женските прасета през втората половина на тяхната бременност, но не и в 
периода на двете седмици преди очакваната дата на опрасването. 

Как действа Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte съдържа адхезини, които се намират на повърхността на 
бактериите E. coli. Когато женското прасе се инжектира, тази малка експозиция помага на 
имунната система на прасето да разпознае и атакува бактериите E. Coli. Когато бъде 
атакувано от тези бактерии по-късно през съществуването си, прасето или няма да се зарази 
или ще получи много по-слаба степен на заразяване. Този имунитет се предава на малките 
прасенца чрез коластрата на майката. 

Как е проучена ефективността на Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Ваксината (или части от нея) е изследвана в няколко проучвания при бременни прасета от 
различни породи. На тези прасета са поставяни две инжекции от ваксината и после прасилата 
на тези свине майки, както и прасилата на свине майки, които не са били ваксинирани 
(контроли), са изложени на E. Coli, съдържаща адхезини или LT токсин, налични във 
ваксината. Основният показател на ефективността беше процентът на кумулативната 
смъртност (цялостната честота на смъртност) на малките прасенца. 

Какви ползи от Porcilis Porcoli Diluvac Forte са установени в 
проучванията? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte намали честотата на смъртност при всички проучвания в сравнение 
с контролната група малки прасенца. 

Какви са нежеланите лекарствени реакции при Porcilis Diluvac Forte 
Porcoli? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte може да причини умерени, временни клинични реакции (повишена 
температура, летаргия, намален прием на харна) по време на първите 24 часа след 
ваксинирането. Може да се наблюдава зачервяване и/или подуване на мястото на 
инжектиране за период до 2 седмици след ваксиниране. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството 
или влиза в контакт с животното? 

В случай на инцидентно самоинжектиране с продукта трябва незабавно да  се потърси 
лекарска помощ. Листовката на продукта трябва да бъде показана на лекаря. 

Какви са основанията за одобряване на Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Комитетът по ветеринарномедицински продукти (КВМП) стигна до извода, че ползите от 
Porcilis Porcoli Diluvac Forte по отношение намаляване на смъртността и клиничните признаци 
на ентеротоксикоза, причинена от бактериите E. coli, са по-големи от каквито и да е рискове. 
Комитетът препоръча на Porcilis Porcoli Diluvac Forte да бъде издадено разрешение за 
употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модул 6 на този EPAR. 
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Допълнителна информация за Porcilis Porcoli Diluvac Forte: 

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Porcilis 
Porcoli Diluvac Forte на Intervet International B.V. на 02 май 2002 г. Информация за начина на 
предписване на този продукт може да се намери на външната опаковка. 

Дата на последно актуализиране на текста януари 2013. 

 
Porcilis Porcoli Diluvac Forte  
EMA/CVMP/56883/2013 
 

Страница 3/3 

 


	Какво представлява Porcilis Porcoli Diluvac Forte?
	За какво се използва Porcilis Porcoli Diluvac Forte?
	Как действа Porcilis Porcoli Diluvac Forte?
	Как е проучена ефективността на Porcilis Porcoli Diluvac Forte?
	Какви ползи от Porcilis Porcoli Diluvac Forte са установени в проучванията?
	Какви са нежеланите лекарствени реакции при Porcilis Diluvac Forte Porcoli?
	Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или влиза в контакт с животното?
	Какви са основанията за одобряване на Porcilis Porcoli Diluvac Forte?
	Допълнителна информация за Porcilis Porcoli Diluvac Forte:

