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Eurican Herpes 205 (antigeni de herpesvirus canin - 
tulpina F205) 
Prezentare generală a Eurican Herpes 205 și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Eurican Herpes 205 și pentru ce se utilizează? 

Eurican Herpes 205 este un vaccin de uz veterinar, folosit la imunizarea cățelelor gestante pentru a 
preveni mortalitatea, semnele clinice și leziunile la căței, produse de infecțiile cu herpesvirusul canin 
dobândite în primele zile de viață. 

Eurican Herpes 205 conține substanța activă antigeni de herpesvirus canin (tulpina F205). 

Cum se utilizează Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 este disponibil sub formă de pulbere și solvent din care se obține o emulsie pentru 
injecție subcutanată (sub piele). Se poate obține numai pe bază de prescripție medicală.  

Eurican Herpes 205 se administrează ca două injecții de 1 ml. Prima injecție se administrează fie când 
cățeaua este în călduri, fie la 7-10 zile după împerechere. A doua injecție se administrează cu 1 până 
la 2 săptămâni înainte de data preconizată a fătării. Cățeaua trebuie revaccinată în același mod la 
fiecare gestație. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Eurican Herpes 205, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 conține cantități mici de antigeni de herpesvirus canin. La injectare, această mică 
expunere ajută sistemul imunitar al câinelui să producă anticorpi împotriva herpesvirusului canin și să 
îl neutralizeze. Odată vaccinate, cățelele vor transmite cățeilor anticorpii respectivi, prin colostru. La o 
viitoare expunere la herpesvirusul canin, cățeii fie nu se vor infecta, fie vor avea o infecție mult mai 
puțin gravă. Eurican Herpes 205 este destinat protejării cățeilor împotriva acestei infecții în primele zile 
de viață. 
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 Ce beneficii a prezentat Eurican Herpes 205 pe parcursul studiilor? 

Eurican Herpes 205 a fost analizat în trei studii de laborator și două studii de teren. Într-un studiu de 
teren s-a măsurat răspunsul serologic (producția de anticorpi). În celălalt studiu s-a urmărit efectul 
vaccinării asupra capacității de reproducere a cățelelor într-un adăpost infectat. Primul studiu de 
laborator a testat doza necesară pentru asigurarea protecției. Al doilea studiu a fost efectuat pentru a 
demonstra protecția cățeilor cățelelor vaccinate împotriva herpesvirusului canin. În acest caz, Eurican 
Herpes 205 a fost comparat cu absența vaccinării (grupuri de control). Ultimul a demonstrat că 
inducerea producerii de anticorpi este echivalentă când cățelele sunt vaccinate atunci când sunt în 
călduri sau la 7-10 zile după împerechere. 

Eurican Herpes 205 a demonstrat că asigură o protecție bună împotriva herpesvirusului canin. În 
studiul realizat pentru a demonstra protecția cățeilor (de la cățelele vaccinate) împotriva 
herpesvirusului canin, peste 80 % din cățeii cățelelor vaccinate au supraviețuit. 

Care sunt riscurile asociate cu Eurican Herpes 205? 

Injecția cu Eurican Herpes 205 poate provoca edem temporar (acumulare de lichid sub piele) în locul 
de injectare, la până la 10 % din animale. Această reacție adversă dispare de obicei într-o săptămână. 
Rareori, pot apărea reacții de hipersensibilitate (alergice), care necesită tratament. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Eurican Herpes 205, citiți 
prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Eurican Herpes 205 conține uleiuri minerale. Injectarea accidentală poate provoca dureri severe și 
tumefiere, în special dacă injectarea se face într-o articulație sau într-un deget – rareori cauzând 
pierderea degetului. În caz de injectare accidentală cu acest produs, trebuie să se solicite imediat 
sfatul medicului, chiar dacă a fost injectată numai o cantitate foarte mică. Prospectul trebuie prezentat 
medicului. Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, trebuie contactat din 
nou medicul. 

De ce este Eurican Herpes 205 autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Eurican Herpes 205 sunt mai mari 
decât riscurile asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Eurican Herpes 205 

Eurican Herpes 205 a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 26 
martie 2001.  

Mai multe informații despre Eurican Herpes 205 se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/eurican-herpes-205 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 03-2020. 
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