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Kokkuvõte üldsusele 

Vepured 
E. coli verotoksoid-vaktsiin (inaktiveeritud rekombinantne) 

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

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

Mis on Vepured ja milleks seda kasutatakse? 

Vepured on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse põrsaste kaitsmiseks tursetõve eest (mida põhjustab 
E. coli toodetav verotoksiin 2e) ja päevase kaaluiibe languse vähendamiseks tapmiseelsel perioodil. 
Tursetõbe tekitab Escherichia coli teatud tüvede toodetav bakteriaalne toksiin (mürk), mida 
nimetatakse verotoksiin 2e-ks. See kahjustab veresooni, mille tagajärjel tekib mao ja soole kudedes 
vedelikupeetus ja esineb aju verevarustushäireid, ning see võib põhjustada surma 24–48 tunni 
jooksul. Tursetõbe esineb kogu maailmas, tavaliselt põrsaste esimestel elunädalatel. 

Vepured sisaldab verotoksiin 2e-d, mis on modifitseeritud ja inaktiveeritud, et see ei põhjustaks 
haigust. 

Kuidas Vepuredi kasutatakse? 

Vepuredi turustatakse süstesuspensioonina ja see on retseptivaktsiin. Vepuredi manustatakse 
sigadele alates 2. elupäevast ühe süstina kaelalihasesse. Kaitse algab 21 päeva pärast vaktsineerimist 
ja kestab 112 päeva. 

Kuidas Vepured toimib? 

Vepured on vaktsiin, mis sisaldab modifitseeritud inaktiveeritud verotoksiin 2e-d. Kui sigadele 
manustatakse Vepuredi, peab sigade immuunsüsteem vaktsiinis sisalduvat toksiini võõraks ning 
tekitab selle vastu antikehi. Kui loomad modifitseerimata toksiini tootvate bakteritega hiljem uuesti 
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kokku puutuvad, tekivad toksiinivastased antikehad kiiremini. See aitab kaitsta haiguse eest. 

Vepured sisaldab immuunvastuse tugevdamiseks adjuvante (alumiiniumhüdroksiidi ja 
dietüülaminoetüül(DEAE)-dekstraani). 

Milles seisneb uuringute põhjal Vepuredi kasulikkus? 

2- kuni 3-päevaseid sigu hõlmanud väliuuringust, kus vaktsineeriti 1173 põrsast Vepurediga ja 1048 
põrsale tehti näiva ravimi süst, ilmnes, et Vepured hoidis ära peaaegu kõigi põrsaste surma tursetõppe 
115-päevasel perioodil ning oluliselt vähenes haigusnähtude (hingamisraskused, tursed 
(vedelikupeetus) ja närvisüsteemiga seotud nähud) esinemine. Vepured vähendas ka põrsaste 
kaalulangust haigestunud karjades. 

Mis riskid Vepurediga kaasnevad? 

Vepuredi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 loomal 10st) on kerge põletik 
süstekohal, mis kaob ravita kolme päeva jooksul pärast vaktsineerimist, kerge depressioon 
vaktsineerimispäeval ja kehatemperatuuri tõus maksimaalselt 1,1 °C, mis normaliseerub ühe 
päevaga. 

Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis 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. 

Vepurediga ravitud sigade liha keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole. 

Miks Vepured heaks kiideti? 

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

Muu teave Vepuredi kohta 

Euroopa Komisjon andis Vepuredi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 17/08/2017. 

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

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2017. 
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