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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte 
 
Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel 
ervan is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het 
Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de 
aanbevelingen wat betreft de gebruiksvoorwaarden. 

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact 
op met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. 
De wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is 
eveneens in het EPAR opgenomen. 

Wat is Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte is een vaccin voor toepassing bij biggen. Het is verkrijgbaar in de 
vorm van een suspensie voor injectie en bevat de werkzame stoffen F4ab, F4ac, F5, F6 en LT-
toxoïd. 

Wanneer wordt Porcilis Porcoli Diluvac Forte voorgeschreven? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte wordt gebruikt om te voorkomen dat biggen in hun eerste 
levensdagen sterven aan of klinische verschijnselen vertonen van enterotoxicose veroorzaakt door 
E. coli-bacteriën. Enterotoxicose is een reactie in het darmkanaal op door bepaalde bacteriën 
geproduceerde toxinen (giftige stoffen).  Porcilis Porcoli Diluvac Forte wordt gebruikt voor 
immunisatie tegen E. coli met de adhesinen (oppervlaktebestanddelen) F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F5 (K99) of F6 (987P). Het vaccin wordt alleen aan zeugen toegediend. De biggen van 
deze zeugen worden vervolgens geïmmuniseerd via het colostrum (de eerste melk na de 
geboorte). 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte wordt in een dosis van 2 ml aan zeugen toegediend door 
intramusculaire injectie (injectie in een spier). Het vaccin wordt achter het oor in de nek 
ingespoten. Zeugen die nog niet eerder gevaccineerd zijn, moeten twee injecties toegediend 
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krijgen met een interval van zes weken. Om de immuniteit in stand te houden moet vóór elke 
daaropvolgende worp (geboorte van biggen) een enkelvoudige injectie worden toegediend. Het 
verdient de voorkeur zeugen in de tweede helft van de dracht te vaccineren, maar niet later dan 
twee weken vóór de verwachte werpdatum. 

Hoe werkt Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte bevat adhesinen die op het oppervlak van E. coli-bacteriën 
voorkomen. Wanneer de zeug wordt geïnjecteerd, draagt deze geringe blootstelling ertoe bij dat 
het afweersysteem van het varken de E. coli-bacteriën herkent en aanvalt. Wanneer het dier later 
aan een van deze bacteriën wordt blootgesteld, raakt het niet geïnfecteerd of zal er slechts een 
milde infectie optreden. Deze immuniteit van de zeug wordt via het colostrum aan haar biggen 
doorgegeven. 

Hoe is de werkzaamheid van Porcilis Porcoli Diluvac Forte onderzocht? 

Het vaccin (of bestanddelen van het vaccin) is in diverse experimenten bij drachtige varkens van 
diverse rassen onderzocht. Aan deze varkens werden twee injecties met het vaccin toegediend en 
vervolgens werden de worpen van deze varkens, evenals die van niet-gevaccineerde moederdieren 
(ter controle), blootgesteld aan E. coli met de ook in het vaccin aanwezige adhesinen of LT-toxine. 
De belangrijkste maatstaf voor de werkzaamheid was het cumulatieve mortaliteitspercentage (het 
totale aantal sterfgevallen) van de biggen. 

Welke voordelen bleek Porcilis Porcoli Diluvac Forte tijdens de studies te 
hebben? 

In alle studies verlaagde Porcilis Porcoli Diluvac Forte het sterftecijfer ten opzichte van de 
controlebiggen. 

Welke bijwerkingen heeft Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte kan in de eerste 24 uur na toediening lichte klinische reacties van 
voorbijgaande aard veroorzaken (koorts, verminderde levendigheid, verminderde voedselinname). 
Na de vaccinatie kan de injectieplaats gedurende maximaal twee weken rood en/of gezwollen zijn. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die 
het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Indien iemand per ongeluk met dit product wordt geïnjecteerd, moet onmiddellijk een arts worden 
geraadpleegd. Zorg ervoor dat de bijsluiter wordt meegenomen naar de arts. 

Waarom is Porcilis Porcoli Diluvac Forte goedgekeurd? 

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geconcludeerd dat 
de voordelen van Porcilis Porcoli Diluvac Forte ter vermindering van sterfte en klinische 
verschijnselen van enterotoxicose veroorzaakt door E. coli-bacteriën, groter zijn dan de risico’s. 
Het Comité heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van 
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Porcilis Porcoli Diluvac Forte. Een overzicht van de voordelen en risico’s vindt u in deel 6 van dit 
EPAR. 

Overige informatie over Porcilis Porcoli Diluvac Forte: 

De Europese Commissie heeft op 2 mei 2002 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor 
het in de handel brengen van Porcilis Diluvac Forte verleend aan Intervet International B.V. Op de 
buitenverpakking staat of dit geneesmiddel al dan niet uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in januari 2013. 
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