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Eurican Herpes 205 (hundherpesvirus (stam F205) 
antigen) 
Sammanfattning av Eurican Herpes 205 och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Eurican Herpes 205 och vad används det för? 

Eurican Herpes 205 är ett veterinärmedicinskt vaccin som används för att immunisera dräktiga tikar 
för att förebygga dödlighet, kliniska tecken och skador orsakade av infektion med hundherpesvirus 
under de första levnadsdagarna. 

Eurican Herpes 205 innehåller den aktiva substansen hundherpesvirus (stam F205) antigen. 

Hur används Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 finns som pulver och vätska till injektionsvätska som bereds till en emulsion för 
injektion under huden. Läkemedlet är receptbelagt.  

Eurican Herpes 205 ges som två 1-ml-injektioner. Den första injektionen ges antingen vid brunsten 
eller 7–10 dagar efter betäckningen. Den andra injektionen ges 1–2 veckor före beräknad valpning. 
Tiken ska återvaccineras på samma sätt under varje dräktighet. 

För att få mer information om hur Eurican Herpes 205 används, läs bipacksedeln eller tala med 
veterinär eller apotekspersonal. 

Hur verkar Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 innehåller små mängder hundherpesvirusantigen. När det injiceras hjälper denna 
lilla exponering hundens immunsystem att bilda antikroppar mot hundherpesviruset och att 
neutralisera det. När tikarna vaccinerats kommer de att ge dessa antikroppar till valparna genom 
råmjölken. När valparna exponeras för hundherpesvirus senare i livet blir de antingen inte infekterade, 
eller så får de en mycket lindrigare infektion. Eurican Herpes 205 är avsett att skydda valparna från 
denna infektion under deras första levnadsdagar. 
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 Vilka fördelar med Eurican Herpes 205 har visats i studierna? 

Eurican Herpes 205 har undersökts i tre laboratoriestudier och i två fältprövningar. I den ena 
fältprövningen mättes det serologiska svaret (produktionen av antikroppar). I den andra undersöktes 
effekten av vaccinationen på tikarnas förmåga att fortplanta sig i en infekterad kennel. Den första 
laboratoriestudien testade hur stor dos som krävs för att ge skydd. Den andra studien genomfördes för 
att visa på skyddet mot hundherpesviruset hos vaccinerade tikars valpar. Här jämfördes Eurican 
Herpes 205 med ingen vaccinering (kontroller). Den sista studien visade att produktionen av 
antikroppar är jämförbar när tikar vaccineras på brunstdagen eller 7–10 dagar efter betäckningen. 

Eurican Herpes 205 visade bra skydd mot hundherpesvirus. I den studie som skulle visa på valparnas 
skydd (från vaccinerade tikar) mot hundherpesvirus överlevde över 80 procent av de vaccinerade 
tikarnas valpar. 

Vilka är riskerna med Eurican Herpes 205? 

En injektion av Eurican Herpes 205 kan orsaka övergående ödem (vätska under huden) vid 
injektionsstället hos upp till 10 procent av djuren. Denna biverkning försvinner vanligtvis inom en 
vecka. I sällsynta fall kan överkänslighets- eller allergireaktioner förekomma, vilka kräver behandling. 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Eurican Herpes finns i bipacksedeln. 

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Eurican Herpes 205 innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion kan leda till svår smärta och svullnad, 
särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av 
fingret. Vid oavsiktlig injektion med denna produkt måste läkare omedelbart uppsökas även om bara 
en mycket liten mängd injicerats. Ta med bipacksedeln till läkaren. Om smärtan kvarstår i mer än 
tolv timmar efter läkarundersökningen ska läkaren kontaktas igen. 

Varför är Eurican Herpes godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Eurican Herpes 205 är större än 
riskerna och att Eurican Herpes 205 kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Eurican Herpes 205 

Den 26 mars 2001 beviljades Eurican Herpes 205 ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.  

Mer information om Eurican Herpes 205 finns på EMA:s webbplats: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/eurican-herpes-205 

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2020. 
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