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Respiporc FLU3 (inaktiveret influenza A-
virus/svineinfluenzavirus) 
Oversigt over Respiporc FLU3, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Respiporc FLU3, og hvad anvendes det til? 

Respiporc FLU3 er en vaccine, der indeholder 3 forskellige stammer af svineinfluenza A-virus, som er 
blevet inaktiveret (dræbt). Respiporc FLU3 er en injektionsvæske, suspension. 

Respiporc FLU3 anvendes til at vaccinere svin, herunder drægtige søer, som er over 56 dage gamle, 
mod svineinfluenza, dels for at hjælpe dem klinisk set, dels for at mindske indholdet af virus i 
lungerne. Respiporc FLU3 anvendes også til at vaccinere drægtige søer efter deres første immunisering 
ved at give dem en dosis 14 dage før faring, så der er tilstrækkelige antistoffer i søernes mælk til at 
beskytte pattegrisene mod svineinfluenza i mindst 33 dage efter fødslen. 

Hvordan anvendes Respiporc FLU3? 

Lægemidlet fås kun på recept. Som førstegangsvaccination gives smågrise, gylte og søer 2 injektioner 
à én dosis. En booster er mulig på alle drægtigheds- og diegivningsstadier. Hvis du ønsker flere 
oplysninger om anvendelsen af Respiporc FLU3, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge 
eller dit apotek. 

Hvordan virker Respiporc FLU3?  

Respiporc FLU3 er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunforsvaret (kroppens naturlige 
forsvar), hvordan det skal forsvare sig mod en sygdom. Respiporc FLU3 indeholder små mængder af 
en modificeret og herefter dræbt form af svineinfluenzavirus, som forårsager læsioner og sygdom. 
Vaccinen indeholder også "adjuvanser" for at forstærke responsen. Når et svin vaccineres, opfatter 
immunforsvaret de inaktiverede vira som "fremmede" og producerer antistoffer mod dem. Derefter vil 
immunforsvaret fremover kunne danne antistoffer hurtigere, når det møder de samme vira igen. Dette 
beskytter svinene mod sygdommen. 
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 Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Respiporc FLU3? 

Virkningen af Respiporc FLU3 blev undersøgt hos dyr, som mindst var 56 dage gamle, og hos søer før 
og under drægtighedsperioden, og disse studier dokumenterer, at vaccinen beskytter mod 
svineinfluenza. 

Brugen af Respiporc FLU3 til svin mindsker de kliniske symptomer og mængden af virus i lungerne 
efter infektion, der skyldes svineinfluenza A-virus.  

Hvilke risici er der forbundet med Respiporc FLU3? 

Der kan opstå en mindre hævelse på injektionsstedet efter vaccinationen hos et mindre antal svin, 
men den aftager i løbet af 2 dage. Rektaltemperaturen kan undertiden stige let efter vaccination. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Respiporc FLU3 fremgår af 
indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

I tilfælde af utilsigtet selvinjektion forventes kun en mindre lokal reaktion på injektionsstedet. Der er 
anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Respiporc FLU3, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for 
dyret. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for kød fra svin, der 
behandles med Respiporc FLU3, er "nul" dage, hvilket vil sige, at der ikke er nogen påkrævet ventetid. 

Hvorfor er Respiporc FLU3 godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Respiporc FLU3 opvejer risiciene, og 
at det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Respiporc FLU3 

Respiporc FLU3 fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 14. januar 2010.  

Yderligere information om Respiporc FLU3 findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/respiporc-flu3 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 03-2020. 
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