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Eurican Herpes 205 [herpesvírus psov (kmeň F205) 
antigény] 
Prehľad o veterinárnom lieku Eurican Herpes 205 a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je veterinárny liek Eurican Herpes 205 a na čo sa používa? 

Eurican Herpes 205 je veterinárna vakcína používaná na imunizáciu gravidných súk na účely prevencie 
mortality, klinických príznakov a lézií u šteniat spôsobených infekciou herpesvírusom psov v prvých 
dňoch života. 

Veterinárny liek Eurican Herpes 205 obsahuje liečivo herpesvírus psov (kmeň F205) antigény. 

Ako sa veterinárny liek Eurican Herpes 205 používa? 

Veterinárny liek Eurican Herpes 205 je dostupný vo forme prášku a rozpúšťadla, z ktorých sa vyrobí 
emulzia na injekčné podanie pod kožu. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.  

Veterinárny liek Eurican Herpes 205 sa podáva v dvoch dávkach vakcíny (pričom 1 dávka je 1 ml). 
Prvá injekcia sa podáva buď počas ruje suky, alebo 7 až 10 dní po spárení. Druhá injekcia sa podáva 1 
až 2 týždne pred očakávaným pôrodom. Suka má byť rovnakým spôsobom opätovne zaočkovaná počas 
každej gravidity. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní veterinárneho lieku Eurican Herpes 205, prečítajte si 
písomnú informáciu pre používateľov alebo sa obráťte na svojho veterinára alebo lekárnika. 

Akým spôsobom veterinárny liek Eurican Herpes 205 účinkuje? 

Veterinárny liek Eurican Herpes 205 obsahuje malé množstvo antigénov herpesvírusu psov. Po 
zaočkovaní toto mierne vystavenie vírusu pomáha imunitnému systému psa vytvárať protilátky proti 
herpesvírusu psov a neutralizovať ho. Suky po zaočkovaní prenesú tieto protilátky na šteňatá 
prostredníctvom kolostra. Ak sú šteňatá vystavené herpesvírusu psov neskôr, buď sa neinfikujú, alebo 
budú mať oveľa menej závažnú infekciu. Veterinárny liek Eurican Herpes 205 je určený na ochranu 
šteniat pred touto infekciou počas prvých dní života. 
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 Aké prínosy veterinárneho lieku Eurican Herpes 205 boli preukázané 
v štúdiách? 

Veterinárny liek Eurican Herpes 205 bol skúmaný v troch laboratórnych štúdiách a dvoch terénnych 
skúšaniach. Pri jednom terénnom skúšaní sa merala sérologická reakcia (tvorba protilátok). Pri druhom 
sa skúmal účinok očkovania na schopnosť súk rozmnožovať sa v rámci nakazeného chovu. V prvej 
laboratórnej štúdii sa testovala dávka potrebná na zabezpečenie ochrany. Druhá štúdia bola vykonaná 
s cieľom preukázať, ako chránené sú šteňatá zaočkovaných súk pred herpesvírusom psov. V tomto 
prípade sa veterinárny liek Eurican Herpes 205 neporovnával so žiadnym očkovaním (kontrolami). 
Z poslednej štúdie vyplýva, že tvorba protilátok je rovnaká, keď sú suky zaočkované počas ruje alebo 
7 až 10 dní po spárení. 

Veterinárny liek Eurican Herpes 205 preukázal dobrú úroveň ochrany pred herpesvírusom psov. 
V rámci štúdie zameranej na preukázanie ochrany šteniat (zaočkovaných súk) pred herpesvírusom 
psov prežilo vyše 80 % šteniat zaočkovaných súk. 

Aké riziká sa spájajú s používaním veterinárneho lieku Eurican Herpes 205? 

Aplikácia vakcíny Eurican Herpes 205 môže spôsobiť prechodný opuch (tekutinu pod kožou) v mieste 
podania injekcie až v prípade 10 % zvierat. Tento vedľajší účinok zvyčajne vymizne do jedného týždňa. 
Zriedkavo sa môže objaviť hypersenzitívna (alergická) reakcia, ktorá si vyžaduje liečbu. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní veterinárneho lieku Eurican Herpes 
205 a zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce očkovaciu 
látku alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Veterinárny liek Eurican Herpes 205 obsahuje minerálny olej. Náhodná aplikácia môže zapríčiniť silnú 
bolesť a opuch, najmä ak bola aplikovaná do kĺbu alebo prsta, čo môže v mimoriadnych prípadoch 
viesť k strate postihnutého prsta. Pri náhodnom samoinjikovaní tohto veterinárneho lieku treba ihneď 
vyhľadať lekársku pomoc, a to aj v prípade aplikácie veľmi malého množstva. Lekárovi treba ukázať 
písomnú informáciu pre používateľov. Ak bolesť pretrváva viac než 12 hodín po lekárskom vyšetrení, 
treba opäť vyhľadať lekársku pomoc. 

Prečo bol veterinárny liek Eurican Herpes 205 povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy veterinárneho lieku Eurican Herpes 205 sú väčšie ako 
jeho riziká a že veterinárny liek môže byť povolený na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o veterinárnom lieku Eurican Herpes 205 

Veterinárnemu lieku Eurican Herpes 205 bolo 26. marca 2001 udelené povolenie na uvedenie na trh 
platné v celej EÚ.  

Ďalšie informácie o veterinárnom lieku Eurican Herpes 205 sa nachádzajú na webovej stránke 
agentúry: ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/eurican-herpes-205. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 03-2020 
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