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Eurican Herpes 205 (caniene herpesvirusantigenen (stam 
F205)) 
Een overzicht van Eurican Herpes 205 en waarom het is geregistreerd in de 
EU 

Wat is Eurican Herpes 205 en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Eurican Herpes 205 is een diergeneeskundig vaccin dat wordt gebruikt voor immunisatie van drachtige 
teven ter preventie van sterfte, klinische verschijnselen en letsel bij pups als gevolg van infecties met 
het caniene herpesvirus tijdens de eerste levensdagen. 

Eurican Herpes 205 bevat de werkzame stof caniene herpesvirusantigenen (stam F205). 

Hoe wordt Eurican Herpes 205 gebruikt? 

Eurican Herpes 205 is verkrijgbaar als een poeder en oplosmiddel waarvan een emulsie voor injectie 
onder de huid wordt gemaakt. Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Eurican Herpes 205 wordt toegediend als twee injecties van 1 ml. De eerste injectie wordt toegediend 
wanneer de teef loops is of 7 – 10 dagen na de dekdatum. De tweede injectie wordt 1 tot 2 weken 
voor de verwachte werpdatum toegediend. De teef moet bij elke dracht opnieuw volgens hetzelfde 
schema worden gevaccineerd. 

Lees de bijsluiter of neem contact op met uw dierenarts of apotheker voor meer informatie over het 
gebruik van Eurican Herpes 205. 

Hoe werkt Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 bevat kleine hoeveelheden caniene herpesvirusantigenen. Wanneer deze worden 
geïnjecteerd, helpt deze geringe blootstelling het afweersysteem van de hond antistoffen tegen het 
caniene herpesvirus te produceren en dit virus onschadelijk te maken. Als ze eenmaal gevaccineerd 
zijn, geven de teven via het colostrum (de eerste moedermelk) deze antistoffen door aan de pups. Als 
de pups later in het leven aan het caniene herpesvirus worden blootgesteld, zullen ze niet geïnfecteerd 
worden of een veel minder ernstige infectie krijgen. Eurican Herpes 205 is bedoeld om de pups in de 
eerste paar levensdagen tegen deze infectie te beschermen. 
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 Welke voordelen bleek Eurican Herpes 205 tijdens studies te hebben? 

Eurican Herpes 205 is in drie laboratoriumstudies en twee veldonderzoeken onderzocht. In één 
veldonderzoek werd de serologische respons (antistofproductie) gemeten. In het andere onderzoek 
werd onderzocht of het mogelijk was om na vaccinatie in een geïnfecteerde kennel met de teven te 
fokken. In de eerste laboratoriumstudie werd onderzocht welke dosis nodig was om bescherming te 
bieden. De tweede studie werd uitgevoerd om aan te tonen in hoeverre pups van gevaccineerde teven 
beschermd waren tegen het caniene herpesvirus. In deze studie werden dieren die met Eurican Herpes 
205 waren gevaccineerd, vergeleken met dieren die niet waren gevaccineerd (controles). De laatste 
studie toonde aan dat er evenveel antistoffen worden gevormd bij teven die gevaccineerd worden 
wanneer ze loops zijn, als bij teven waarbij de vaccinatie 7–10 dagen na dekking plaatsvindt. 

Aangetoond is dat Eurican Herpes 205 een goede bescherming biedt tegen het caniene herpesvirus In 
de studie die werd uitgevoerd om de bescherming van pups (van gevaccineerde teven) tegen het 
caniene herpesvirus aan te tonen, bleek dat meer dan 80 % van de pups van gevaccineerde teven 
overleefde. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Eurican Herpes 205 in? 

Bij maximaal 10 % van de dieren kan injectie met Eurican Herpes 205 tijdelijk oedeem (vocht onder de 
huid) op de injectieplaats veroorzaken. Deze bijwerking verdwijnt meestal binnen één week. In 
zeldzame gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) optreden, die behandeling 
vereisen. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Eurican Herpes 205. 

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

Eurican Herpes 205 bevat minerale olie. Onbedoelde injectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg 
hebben, vooral bij injectie in een gewricht of vinger. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot verlies van 
een vinger. Als het product per ongeluk bij iemand wordt geïnjecteerd, moet onmiddellijk een arts 
worden geraadpleegd, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid zeer klein is. De bijsluiter moet 
worden meegenomen naar de arts. Raadpleeg opnieuw een arts als de pijn meer dan 12 uur aanhoudt 
na het eerste medische onderzoek. 

Waarom is Eurican Herpes 205 in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Eurican Herpes 205 
groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Eurican Herpes 205 

Op 26 maart 2001 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van Eurican 
Herpes 205 verleend. 

Meer informatie over Eurican Herpes 205 is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/eurican-herpes-205 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 03-2020. 
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