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Respiporc FLU3 (geïnactiveerd varkensgriepvirus type A) 
Een overzicht van Respiporc FLU3 en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Respiporc FLU3 en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Respiporc FLU3 is een vaccin dat drie verschillende, geïnactiveerde (gedode) stammen van het 
varkensgriepvirus type A bevat. Respiporc FLU3 is een suspensie voor injectie. 

Respiporc FLU3 wordt gebruikt om varkens ouder dan 56 dagen, waaronder drachtige zeugen, tegen 
varkensgriep te vaccineren, niet alleen als klinisch hulpmiddel, maar ook om de hoeveelheid virus in de 
longen te verminderen. Respiporc FLU3 wordt ook gebruikt om drachtige zeugen na de eerste 
immunisatie te hervaccineren door 14 dagen voor de worp één dosis van het middel toe te dienen. Dit 
moet ervoor zorgen dat de melk van de zeug voldoende antistoffen bevat om de biggen gedurende ten 
minste 33 dagen na hun geboorte tegen varkensgriep te beschermen. 

Hoe wordt Respiporc FLU3 gebruikt? 

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Voor een eerste vaccinatie worden 
aan biggen, gelten en zeugen twee injecties met telkens één dosis gegeven. Een boostervaccinatie is in 
elk stadium van de dracht en lactatie mogelijk. Lees de bijsluiter of neem contact op met uw dierenarts 
of apotheker voor meer informatie over de behandeling met Respiporc FLU3. 

Hoe werkt Respiporc FLU3?  

Respiporc FLU3 is een vaccin. Vaccins werken door het immuunsysteem (het natuurlijk afweersysteem 
van het lichaam) te ‘leren’ zich tegen ziekten te verdedigen. Respiporc FLU3 bevat kleine hoeveelheden 
van een gewijzigde en vervolgens gedode vorm van het varkensgriepvirus, dat letsel en ziekte 
veroorzaakt. Het vaccin bevat ook adjuvantia (hulpstoffen) om een betere respons te stimuleren. 
Wanneer een varken het vaccin krijgt toegediend, herkent het immuunsysteem de gedode virussen als 
‘lichaamsvreemd’ en maakt er antistoffen tegen aan. In de toekomst kan het immuunsysteem dan 
sneller antistoffen aanmaken wanneer het opnieuw aan de virussen wordt blootgesteld. Hierdoor zijn 
de varkens tegen de ziekte beschermd. 
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 Welke voordelen bleek Respiporc FLU3 tijdens studies te hebben? 

De werkzaamheid van Respiporc FLU3 is bij dieren van 56 dagen en ouder onderzocht, alsook bij 
zeugen voor en tijdens de dracht. Uit de gegevens van dit onderzoek blijkt dat het vaccin bescherming 
tegen varkensgriep biedt. 

Door varkens met Respiporc FLU3 te vaccineren nemen de klinische verschijnselen af en neemt de 
hoeveelheid virus in de longen af na een door het varkensgriepvirus type A veroorzaakte infectie.  

Welke risico’s houdt het gebruik van Respiporc FLU3 in? 

Na de vaccinatie kan bij een klein aantal varkens een lichte zwelling op de injectieplaats optreden, 
maar deze neemt binnen twee dagen af. Soms is na de vaccinatie sprake van een lichte verhoging van 
de rectale temperatuur. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Respiporc FLU3. 

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

In geval van accidentele zelfinjectie wordt alleen een lichte reactie op de injectieplaats verwacht. In de 
samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Respiporc FLU3 is veiligheidsinformatie 
opgenomen over onder andere passende voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en 
eigenaren of houders van dieren moeten nemen. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de tijd dat een dier kan worden 
geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. De wachttijd voor vlees van 
met Respiporc FLU3 behandelde varkens bedraagt ‘nul’ dagen, hetgeen betekent dat er geen verplichte 
wachttijd is. 

Waarom is Respiporc FLU3 in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Respiporc FLU3 groter 
zijn dan de risico’s en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Respiporc FLU3 

Op 14 januari 2010 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van 
Respiporc FLU3 verleend.  

Het volledige EPAR voor Respiporc FLU3 is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/respiporc-flu3 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 03-2020. 
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