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Suvaxyn PRRS MLV (virusvaccin, levande, mot porcint 
reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS)) 
Sammanfattning av Suvaxyn PRRS MLV och varför det är godkänt inom EU 

 

Vad är Suvaxyn PRRS MLV och vad används det för? 

Suvaxyn PRRS MLV är ett veterinärmedicinskt vaccin som används för att skydda grisar mot porcint 
reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS). Virussjukdomen kan resultera i färre grisningar, 
ökning av missfall, dödfödda, mumifierade och svaga levandefödda smågrisar samt dödsfall. Det kan 
också finnas luftvägssjukdomar som kan leda till höga dödstal hos diande och avvanda grisar. 

Suvaxyn PRRS MLV innehåller en modifierad stam av levande PRRS-virus, stam 96V198, som har 
försvagats så att den inte orsakar sjukdom. 

Hur används Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV finns som lyofilisat (frystorkade pellets) och som injektionsvätska, lösning. 
Läkemedlet är receptbelagt. Suvaxyn PRRS MLV ges till slaktgrisar i form av en enkel injektion från 
1 dags ålder. Gyltor (hongrisar som ännu inte fått smågrisar) och suggor (hongrisar som har fått 
smågrisar) får en enkel injektion innan de förs in i suggbesättningen, ungefär fyra veckor före avel, och 
en boosterinjektion var sjätte månad. Massvaccinering kan genomföras i besättningar inom vilka man 
vet att det förekommer europeiskt PRRS-virus. Skyddet börjar bli effektivt 21 dagar efter 
vaccinationen och varar i 26 veckor efter vaccinationen. 

För mer information om hur du använder Suvaxyn PRRS MLV, läs bipacksedeln eller tala med veterinär 
eller apotekspersonal. 

Hur verkar Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV är ett vaccin. Vacciner verkar genom att ”lära” immunsystemet (kroppens 
naturliga försvar) hur det ska skydda sig mot en sjukdom. Suvaxyn PRRS MLV innehåller en försvagad 
stam av PRRS-virus. När en gris får vaccinet uppfattar dess immunsystem viruset som ”främmande” 
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och bildar antikroppar mot det. Vid senare tillfällen kommer immunsystemet att kunna reagera 
snabbare på viruset. Detta bidrar till att skydda grisen mot sjukdomen. 

Vilken nytta med Suvaxyn PRRS MLV har visats i studierna? 

Effekten av Suvaxyn PRRS MLV stöddes av laboratoriestudier. En studie på smågrisar visade att 
vaccinet börjar verka 21 dagar efter vaccination och fyra studier på smågrisar visade att skyddet varar 
i upp till 26 veckor. Två studier gjordes på hongrisar, varav en visade att en enkel vaccination av 
hongrisar 10–11 veckor före parning skyddade mot sjukdom när de exponerades för viruset 26 veckor 
efter vaccination. Av den andra studien på suggor framgick det att en boostervaccination 6 månader 
efter den ursprungliga vaccinationen, med en parning som ägde rum 4 månader efter den andra 
vaccinationen, gav skydd under 7 månader. 

Vilka är riskerna med Suvaxyn PRRS MLV? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Suvaxyn PRRS MLV är en kortvarig ökning av 
kroppstemperaturen (0,5-0,8 °C i genomsnitt) som kan uppträda hos fler än 1 av 10 grisar inom 4 
dagar efter vaccinationen, och lokala reaktioner i form av svullnader, som går över utan behandling 
efter 5–9 dagar. 

Suvaxyn PRRS MLV får inte ges till besättningar där det europeiska PRRS-viruset inte har påvisats med 
tillförlitliga diagnosmetoder. 

Hos dräktiga gyltor och suggor som inte redan exponerats för PRRS-viruset får Suvaxyn PRRS MLV inte 
ges under den andra hälften av dräktigheten eftersom viruset i vaccinet kan passera moderkakan och 
påverka grisningstalen. Suvaxyn PRRS MLV får inte heller ges till galtar som producerar sperma 
eftersom PRRS-viruset kan spridas i sperman. 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktionerför Suvaxyn PRRS MLV finns i 
bipacksedeln. 

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

Inga särskilda säkerhetsåtgärder krävs. 

Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur? 

Karenstiden är den tid som måste gå från det att läkemedlet administrerats till dess att djuret kan 
slaktas och köttet användas som livsmedel. 

Karenstiden för kött från grisar som behandlats med Suvaxyn PRRS MLV är noll dagar, vilket innebär 
att det inte finns någon obligatorisk väntetid. 

Varför är Suvaxyn PRRS MLV godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Suvaxyn PRRS MLV är större än riskerna 
och att Suvaxyn PRRS MLV kan godkännas för försäljning i EU. 
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Mer information om Suvaxyn PRRS MLV 

Den 24 augusti 2017 beviljades Suvaxyn PRRS MLV ett godkännande för försäljning som gäller i hela 
EU. 

Mer information om Suvaxyn PRRS MLV finns på EMA:s webbplats 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-prrs-mlv. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i april 2019. 
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