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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte 
 
Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego 
(EPAR). Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet 
ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji 
doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania leku. 

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia należy 
skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie 
zaleceń CVMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR). 

Co to jest Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte jest szczepionką przeznaczoną do stosowania u świń. Produkt jest 
zawiesiną do wstrzykiwań i zawiera substancje czynne: F4ab, F4ac, F5, F6 i toksoid LT. 

W jakim celu stosuje się szczepionkę Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Produkt Porcilis Porcoli Diluvac Forte stosuje się w celu ograniczenia umieralności i objawów 
klinicznych enterotoksemii wywołanej przez bakterie E. coli u prosiąt w pierwszych dniach życia. 
Enterotoksemia jest reakcją jelit na toksyny wytwarzane przez niektóre bakterie.  Szczepionkę 
Porcoli Diluvac Forte stosuje się do immunizacji przeciwko szczepom E. coli, które posiadają 
adhezyny (składniki powierzchniowe) F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) lub F6 (987P). 
Szczepionkę podaje się tylko lochom (samicom świń). Ich prosięta stają się wówczas uodpornione 
po wypiciu siary (pierwszego mleka). 

Produkt Porcilis Porcoli Diluvac Forte podaje się samicom świń w dawce 2 ml we wstrzyknięciu 
domięśniowym. Szczepionkę podaje się w okolicy szyi za uchem. Samice świń, które nie były 
wcześniej szczepione tym produktem, powinny otrzymać dwie dawki szczepionki w odstępie sześciu 
tygodni. Dla utrzymania odporności należy podać jedną dawkę szczepionki przed każdym 
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następnym oproszeniem (urodzeniem prosiąt). Najlepiej szczepić samice świń w drugiej połowie 
ciąży, lecz nie w ciągu dwóch tygodni przed oczekiwanym terminem oproszenia. 

Jak działa szczepionka Porcoli Diluvac Forte? 

Szczepionka Porcilis Porcoli Diluvac Forte zawiera adhezyny, które znajdują się na powierzchni 
bakterii E. coli. Po szczepieniu lochy ta niewielka ekspozycja pomaga jej układowi 
odpornościowemu w rozpoznaniu i zwalczeniu bakterii E. coli. Po ekspozycji na jakiekolwiek 
bakterie tego typu w późniejszym okresie życia locha nie ulega zakażeniu lub zakażenie ma o wiele 
lżejszy przebieg. Odporność ta jest przekazywana na prosięta świni z jej siarą. 

Jak badano skuteczność szczepionki Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 
Szczepionkę (lub części szczepionki) badano w szeregu badań u loch prośnych różnych ras. Świnie 
te otrzymywały dwa wstrzyknięcia szczepionki, a następnie podściółkę tych świń, jak również 
podściółkę w pomieszczeniach, gdzie matki nie były szczepione (grupy kontrolne) poddawano 
ekspozycji na szczepy E. coli zawierające adhezyny lub toksynę LT występujące w szczepionce. 
Głównym kryterium oceny skuteczności była procentowa skumulowana umieralność (ogólna 
częstość zgonów) prosiąt. 

Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Porcilis Porcoli Diluvac Forte 
zaobserwowano w badaniach? 

Produkt Porcilis Porcoli Diluvac Forte zmniejszał umieralność we wszystkich badaniach w 
porównaniu z prosiętami kontrolnymi. 

Jakie są działania niepożądane szczepionki Porcilis Diluvac Forte 
Porcoli? 

Produkt Porcilis Porcoli Diluvac Forte może powodować łagodne, przejściowe reakcje kliniczne 
(gorączkę, senność, zmniejszone spożycie paszy) w ciągu pierwszych 24 godzin po szczepieniu. 
Maksymalnie przez 2 tygodnie od szczepienia w miejscu wstrzyknięcia może utrzymywać się 
zaczerwienienie lub obrzęk. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Jeżeli dojdzie do przypadkowego wstrzyknięcia tego produktu, należy natychmiast zwrócić się o 
pomoc lekarza. Lekarzowi należy przedstawić ulotkę dla pacjenta. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono szczepionkę Porcilis Porcoli Diluvac 
Forte ? 

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) zdecydował, że korzyści płynące ze 
stosowania leku Porcilis Porcoli Diluvac Forte, związane ze zmniejszaniem umieralności i objawów 
klinicznych enterotoksykozy spowodowanej przez bakterie E. coli, przewyższają związane z tym 
ryzyko. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie szczepionki Porcilis Porcoli Diluvac 
Forte do obrotu. Bilans ryzyka i korzyści przedstawiono w module 6 tego sprawozdania EPAR. 
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Inne informacje na temat szczepionki Porcilis Porcoli Diluvac Forte: 

Dnia 2 maja 2002 r. Komisja Europejska przyznała firmie Intervet International B.V. pozwolenie na 
dopuszczenie produktu Porcilis Porcoli Diluvac Forte do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. 
Informacje na temat kategorii dostępności produktu znajdują sie na etykiecie/opakowaniu 
zewnętrznym. 

Data ostatniej aktualizacji: 01-2013. 
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