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Eurican Herpes 205 (антигени на кучешки херпесвирус 
(щам F205) 
Преглед на Eurican Herpes 205 и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Eurican Herpes 205 и за какво се използва? 

Eurican Herpes 205 е ветеринарна ваксина, която се използва за имунизация на бременни кучета 
за предотвратяване на смъртност, клинични признаци и лезии при кученца в резултат на 
заразяване с кучешки херпесвирус в първите дни след раждане. 

Eurican Herpes 205 съдържа активното вещество антигени на кучешки херпесвирус (щам F205). 

Как се използва Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 се предоставя под формата на прах и разтворител за инжекционна емулсия 
под кожата. Той се отпуска по лекарско предписание.  

Eurican Herpes 205 се прилага като две инжекции по 1 ml всяка. Първата инжекция се поставя по 
време на разгонване или 7 – 10 дни след предполагаемата дата на заплождане. Втората инжекция 
се поставя от 1 до 2 седмици преди очакваната дата на раждане. По време на всяка бременност 
кучето трябва да бъде реваксинирано по същия начин. 

За практическа информация относно употребата на Eurican Herpes 205, прочетете листовката или 
попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 съдържа малко количество антигени на кучешки херпесвирус. При 
инжектиране тези малки количества помагат на имунната система на кучето да образува антитела 
срещу кучешки херпесвирус и да го неутрализира. След ваксинация женските кучета предават 
чрез коластрата тези антитела на кученцата. Ако на по-късен етап от живота си кученцата бъдат 
изложени на кучешкия херпесвирус, те или няма да се заразят, или инфекцията ще протече 
много по-леко. Eurican Herpes 205 е предназначен за предпазване на кученца от тази инфекция 
по време на първите дни след раждането им. 
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 Какви ползи от Eurican Herpes 205 са установени в проучванията? 

Eurican Herpes 205 е изследван в три лабораторни проучвания и две полеви изпитвания. По време 
на едното полево изпитване е измерена серологичната реакция (образуване на антитела). По 
време на другото изпитване е проучен ефектът на ваксинацията върху способността на женските 
кучета да се размножават в заразен развъдник. По време на първото лабораторно проучване е 
тествана необходимата доза за предоставяне на защита. Второто проучване е проведено, за да се 
покаже защитата, предоставена на кученцата от ваксинираните женски кучета, срещу кучешкия 
херпесвирус. В това проучване Eurican Herpes 205 е съпоставен с отсъствие на ваксина 
(контроли). Последното проучване показва, че индукцията на антитела е еквивалентна, когато 
женските кучета са ваксинирани в деня преди разгонване или 7 – 10 дни след заплождане. 

Eurican Herpes 205 е показал добра защита срещу кучешки херпесвирус. В проучването, в което е 
показана защитата на кученцата (предоставена от ваксинираните женски кучета) срещу 
кучешкия херпесвирус, над 80% от кученцата, родени от ваксинираните женски кучета, 
оцеляват. 

Какви са рисковете, свързани с Eurican Herpes 205? 

Инжектирането на Eurican Herpes 205 може да предизвика временен оток (течност под кожата) на 
инжектираното място при най-много до 10% от животните. Тази неблагоприятна реакция 
обикновено изчезва в рамките на една седмица. Рядко могат да настъпят свръхчувствителни 
(алергични) реакции, които изискват лечение. 

За пълния списък на неблагоприятните реакции и ограниченията при Eurican Herpes 205 вижте 
листовката. 

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

Eurican Herpes 205 съдържа минерално масло. Случайното инжектиране може да причини силна 
болка и подуване, особено при инжектиране в става или пръст — това рядко може да доведе до 
загуба на пръста. При случайно самоинжектиране с този продукт трябва незабавно да се потърси 
медицински съвет, дори да е инжектирано съвсем малко количество. Листовката за употреба 
трябва да се предостави на лекаря. Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския 
преглед, потърсете отново съвет от лекаря. 

Защо Eurican Herpes 205 е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Eurican Herpes 205 са по-големи от 
рисковете, и препоръча Eurican Herpes 205 да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Eurican Herpes 205: 

На 26 март 2001 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Eurican Herpes 205, 
валиден в ЕС.  

Пълният текст на EPAR за Eurican Herpes 205 може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/eurican-herpes-205 

Дата на последно актуализиране на текста 03-2020. 
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