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Kokkuvõte üldsusele 

Suvaxyn Circo 
sigade tsirkoviiruse vaktsiin (inaktiveeritud) 

See on vaktsiini Suvaxyn Circo Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte.  Selles selgitatakse, 
kuidas amet hindas veterinaarvaktsiini, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja 
kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta vaktsiini Suvaxyn Circo kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad vaktsiini Suvaxyn Circo kasutamise praktilisi nõuandeid, 
peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Mis on Suvaxyn Circo ja milleks seda kasutatakse? 

Suvaxyn Circo on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse vähemalt 3-nädalaste sigade kaitsmiseks 
sigade tsirkoviiruse tüüp 2 (PCV2) eest. Nakkustel võivad olla järgmised kliinilised nähud: kaalulangus 
või kasvupeetus, lümfisõlmede suurenemine, hingamisraskused, naha kahvatus ja kollasus. 

Suvaxyn Circo sisaldab inaktiveeritud (hävitatud) toimeainet, mis on saadud PCV2-st. 

Kuidas vaktsiini Suvaxyn Circo kasutatakse? 

Vaktsiini Suvaxyn Circo turustatakse süstevedelikuna. Vaktsiini manustatakse vähemalt 3 nädala 
vanustele sigadele ühe süstina kaelalihasesse kõrva taha. Kaitse algab 3 nädalat pärast 
vaktsineerimist ja kestab kuni 23 nädalat pärast vaktsineerimist. Suvaxyn Circo on retseptivaktsiin. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Suvaxyn Circo toimib? 

Suvaxyn Circo on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke 
kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Vaktsiin sisaldab väikestes kogustes PCV2-st 
saadud valku, mis on haiguse tekke takistamiseks hävitatud (inaktiveeritud). Kui sigadele 
manustatakse vaktsiini Suvaxyn Circo, peab looma immuunsüsteem viiruse valku võõraks ning tekitab 
selle vastu antikehi. Kui loomad puutuvad hiljem viirusega uuesti kokku, suudab nende 
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immuunsüsteem viiruse hävitamiseks kiiresti reageerida. See aitab kaitsta sigu sigade tsirkoviiruse 
nakkuste vastu. 

Samuti sisaldab Suvaxyn Circo immuunvastuse tugevdamiseks adjuvante (skvaleen, 
poloksameer 401 ja polüsorbaat 80). 

Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Suvaxyn Circo kasulikkus? 

Vaktsiini Suvaxyn Circo efektiivsuse tõendamiseks tehti uuringud sarnase vaktsiiniga – Suvaxyn 
Circo+MH RTU, mis sisaldab PCV2 ja bakterit Mycoplasma hyopneumoniae. Suvaxyn Circo+MH RTU on 
Euroopa Liidus juba heaks kiidetud. 

Vaktsiini Suvaxyn Circo+MH RTU efektiivsust uuriti kõigepealt mitmes sigadel tehtud laboriuuringus. 
Nende uuringute eesmärk oli vaadelda, kui kiiresti tekib sigadel PCV2 vastu täielik kaitse ning kui kaua 
see püsib. Uuringutes selgus, et vaktsiini täielik toime PCV2 vastu tekkis kolm nädalat pärast 
vaktsineerimist. Kaitse kestis 23 nädalat pärast PCV2 vastu vaktsineerimist. 

Vaktsiini Suvaxyn Circo+MH RTU efektiivsust PCV2 nakkuse vastu uuriti ka kolmes väliuuringus. 
Väliuuringutes tõendati, et Suvaxyn Circo+MH RTU vähendas sigadel PCV2 vireemiat (viiruse 
olemasolu veres) võrreldes sigadega, kellele manustati näivat vaktsiini. 

Mis riskid vaktsiiniga Suvaxyn Circo kaasnevad? 

Vaktsiini Suvaxyn Circo kõige sagedamad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 loomal 10st) on 
mööduv kehatemperatuuri tõus esimese 24 tunni jooksul pärast vaktsineerimist ja süstekoha turse 
(läbimõõduga kuni 2 cm), mis võib püsida kuni 2 päeva.  

Vaktsiini Suvaxyn Circo kohta teatatud piirangute ja kõrvaltoimete täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või 
loomaga kokku puutuv inimene? 

Erilisi ettevaatusmeetmeid ei ole ette nähtud. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 
liha inimtoiduks tarvitada. 

Vaktsiiniga Suvaxyn Circo vaktsineeritud sigade liha keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega 
ei ole. 

Miks Suvaxyn Circo heaks kiideti? 

Veterinaarravimite komitee järeldas, et vaktsiini Suvaxyn Circo kasulikkus on suurem kui sellega 
kaasnevad riskid, ja soovitas vaktsiini kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave vaktsiini Suvaxyn Circo kohta 

Euroopa Komisjon andis vaktsiinile Suvaxyn Circo müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu 
territooriumil, 07/02/2018. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst vaktsiini Suvaxyn Circo kohta on ameti veebilehel: 
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ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui 
loomaomanikud või -pidajad vajavad vaktsiini Suvaxyn Circo kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad 
nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: detsember 2017. 
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