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Rezumat EPAR pentru public 

Porcilis PCV ID 
Vaccin împotriva circovirusului porcin (inactivat) 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR) pentru Porcilis 
PCV ID. Documentul explică modul în care agenția a evaluat medicamentul veterinar, pentru a 
recomanda autorizarea în Uniunea Europeană (UE) și condițiile de utilizare. Scopul documentului nu 
este să ofere recomandări practice referitoare la utilizarea Porcilis PCV ID. 

Pentru informații practice privind utilizarea Porcilis PCV ID, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie 
să citească prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Ce este Porcilis PCV ID și pentru ce se utilizează? 

Porcilis PCV ID este un vaccin de uz veterinar împotriva infecției cu circovirusul porcin de tip 2 (PCV2) 
la porci. Vaccinul se utilizează pentru a reduce viremia (prezența virusului în sânge), încărcătura virală 
din plămâni și țesuturile limfoide și eliberarea virusului. De asemenea, vaccinul se utilizează pentru 
reducerea pierderii zilnice în greutate și a mortalității asociate cu infecția cu PCV2. Infecția cu PCV2 
este larg răspândită și aproape toate efectivele de porci sunt infectate cu PCV2. PCV2 este recunoscut 
drept cauză primară a sindromului multisistemic al pierderilor în greutate post înțărcare (PMWS), fiind 
asociat însă și cu o serie de alte afecțiuni cunoscute în Europa sub denumirea generică de boala 
circovirusului porcin (PCVD), de exemplu complexul de boli respiratorii porcine (PRDC), enterite, 
tulburări de reproducere. Se consideră că PCVD are un impact grav asupra producției de porci. 

Porcilis PCV ID conține substanța activă circovirus porcin (PCV2) ORF2 antigen subunitar. 

Cum se utilizează Porcilis PCV ID? 

Porcilis PCV ID este disponibil sub formă de emulsie injectabilă și se poate obține numai pe bază de 
rețetă. Vaccinul se administrează porcilor pentru îngrășat începând cu vârsta de trei săptămâni sub 
forma unei injecții unice în pielea de pe părțile laterale ale gâtului, de-a lungul spatelui sau de pe 
picioarele din spate. Protecția împotriva PCV 2 începe la două săptămâni după vaccinare și durează 
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timp de 23 de săptămâni după vaccinare. Vaccinul se administrează folosind un dispozitiv fără ac, 
adecvat pentru injectarea în piele. 

Pentru mai multe informații, consultați prospectul. 

Cum acționează Porcilis PCV ID? 

Porcilis PCV ID este un vaccin. Vaccinurile acționează „învățând” sistemul imunitar (sistemul natural de 
apărare al organismului) cum să se apere împotriva unei boli. Vaccinul conține cantități mici dintr-o 
proteină din PCV2. Vaccinul nu conține PCV2 viu, astfel că nu poate cauza boala. Atunci când Porcilis 
PCV ID este administrat la porci, sistemul imunitar al animalelor recunoaște virusul drept „străin” și 
reacționează prin dezvoltarea unui răspuns imunitar activ. În viitor, dacă animalele sunt expuse la 
virus, sistemul imunitar va putea reacționa mai repede. Aceasta va ajuta la reducerea viremiei PCV2, a 
încărcăturii virale din plămâni și țesuturile limfoide și a eliberării virusului. De asemenea, va ajuta la 
reducerea pierderii zilnice în greutate și a mortalității asociate cu infecția PCV2. 

Porcilis PCV ID conține ca adjuvanți ulei mineral ușor și dl-α-tocoferil acetat pentru a mări răspunsul 
imunitar. 

Ce beneficii a prezentat Porcilis PCV ID pe parcursul studiilor? 

Vaccinul a fost studiat într-o serie de studii de laborator la porci. Studiile de laborator au demonstrat 
că efectul complet al vaccinului împotriva PCV2 s-a instalat după două săptămâni și că protecția a 
durat 23 de săptămâni după vaccinare. 

Porcilis PCV ID a fost investigat și în trei studii de teren care au inclus porci de fermă la care era 
prezentă infecția cu PCV2. Principalii indicatori ai eficacității au fost sporul mediu zilnic de creștere în 
greutate în perioada de finisare (porcii pentru îngrășat în perioada de dinainte de sacrificare) și viremia 
PCV2 (prezența virusului în sânge). În toate cele trei studii, sporul mediu zilnic de creștere în greutate 
în perioada de finisare a fost semnificativ mai mare la porcii vaccinați cu Porcilis PCV ID în comparație 
cu cel al porcilor nevaccinați. În mod asemănător, viremia PCV2 a fost semnificativ mai scăzută la 
porcii vaccinați în comparație cu porcii nevaccinați. 

Care sunt riscurile asociate cu Porcilis PCV ID? 

Cel mai frecvent efect secundar asociat cu Porcilis PCV ID (observat la mai mult de 1 porc din 10) este 
o reacție locală de scurtă durată cu umflături tari, nedureroase, cu un diametru de până la 2 cm, care 
dispar în decurs de aproximativ cinci săptămâni de la vaccinare. 

Pentru lista completă de restricții, consultați prospectul. 

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

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru Porcilis PCV ID au fost incluse 
informații referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de 
personalul medical și de proprietarii sau îngrijitorii de animale. 

Porcilis PCV ID este o emulsie care conține ulei mineral. Injectarea accidentală poate produce dureri 
puternice și umflături, în special dacă injectarea se face într-o articulație sau într-un deget, ceea ce ar 
putea duce la pierderea degetului dacă nu sunt acordate imediat îngrijiri medicale. Dacă o persoană 
este injectată accidental cu acest produs, trebuie să solicite imediat asistență medicală chiar dacă a 
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fost injectată numai o cantitate mică. Prospectul trebuie prezentat medicului. Dacă durerea persistă 
mai mult de 12 ore, medicul trebuie consultat din nou. 

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman. 

Perioada de așteptare pentru carnea de la porcii tratați cu Porcilis PCV ID este de „zero” zile, ceea ce 
înseamnă că nu există o perioadă de așteptare obligatorie. 

De ce a fost aprobat Porcilis PCV ID? 

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) al agenției a hotărât că beneficiile Porcilis PCV 
ID sunt mai mari decât riscurile asociate și a recomandat aprobarea utilizării sale în UE. 

Alte informații despre Porcilis PCV ID 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Porcilis PCV ID, valabilă pe 
întreg teritoriul UE, la 28 august 2015. 

EPAR-ul complet pentru Porcilis PCV ID este disponibil pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Pentru mai multe informații 
despre tratamentul cu Porcilis PCV ID, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să citească 
prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în iulie 2015. 
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