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Baycox Iron (toltrazuril/gleptoferron) 
Sammanfattning av Baycox Iron och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Baycox Iron och vad används det för? 

Baycox Iron är ett veterinärmedicinskt läkemedel. Det ges till unga smågrisar på gårdar som tidigare 
drabbats av parasitinfektionen koccidios för att förebygga diarré orsakad av en ny koccidiosinfektion. 
Koccidios är en tarmsjukdom som leder till hämmad tillväxt på grund av diarré.  Hos smittade 
smågrisar kommer sjukdomssporer (oocystor) ut med avföringen och dessa kan sedan sprida 
infektionen vidare. Baycox Iron används också för att minska spridning genom att oocystorna kommer 
ut med avföringen och samtidigt förebygga järnbristanemi till följd av de begränsade järnreserverna 
hos nyfödda smågrisar, låg järnhalt i mjölken och hög tillväxttakt hos diande smågrisar. 

Baycox Iron innehåller de aktiva substanserna toltrazuril och gleptoferron (en förening som innehåller 
järn). 

Hur används Baycox Iron? 

Baycox Iron finns som injektionsvätska och är receptbelagt. Det ges som en enkelinjektion i muskeln 
bakom örat på smågrisar som är mellan 48 och 72 timmar gamla. Injektionen ska inte upprepas. 

För att få mer information om hur du använder Baycox Iron, läs bipacksedeln eller tala med veterinär 
eller apotekspersonal. 

Hur verkar Baycox Iron? 

Toltrazuril är ett läkemedel mot parasiter. Det stör de enzymer som parasiterna som orsakar koccidios 
behöver för att producera energi. Det kan därmed döda parasiterna i alla utvecklingsstadier och 
förebygga symtom på koccidios och spridning av infektionen. 

Den andra aktiva substansen i Baycox Iron, gleptoferron, är en förening som innehåller järn. Järn är 
ett viktigt näringsämne som behövs för att hemoglobinet ska kunna transportera syre i blodet samt 
vissa viktiga enzymer, och utan tillskott av järn kommer smågrisar som föds upp under intensiva 
förhållanden att utveckla anemi inom 10 dagar efter födseln. Efter injektionen i muskeln tas 
gleptoferron upp i kroppen och bryts ner för att utsöndra järn för användning och/eller lagring 
beroende på näringsbehovet hos diande smågrisar. Överskottsjärn lagras huvudsakligen i levern. 
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Vilken nytta med Baycox Iron har visats i studierna? 

En fältstudie genomfördes i tre EU-länder och omfattade över 968 smågrisar på gårdar som tidigare 
drabbats av koccidios. Studien visade att en enkelinjektion av Baycox Iron i en muskel på 3 dagar 
gamla grisar var effektiv för att förebygga järnbristanemi, minska utsöndringen av oocystor och 
förebygga diarré i samband med koccidios orsakad av parasiten Cystoisospora suis, jämfört med att ge 
enbart järn (i form av gleptoferron) till 3 dagar gamla grisar. 

Vilka är riskerna med Baycox Iron? 

Baycox Iron får inte ges till smågrisar som misstänks ha otillräckliga nivåer av vitamin E eller selen. 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Baycox Iron (kan uppträda hos upp till 1 av 10 
smågrisar) är kortvarig missfärgning av vävnad och lätt svullnad vid injektionsstället. 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Baycox Iron finns i bipacksedeln. 

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

Personer som är överkänsliga (allergiska) mot järnföreningar eller toltrazuril bör undvika kontakt med 
Baycox Iron. 

Noggrannhet ska iakttas för att undvika oavsiktlig självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök 
genast läkare och visa upp bipacksedeln eller etiketten. 

Baycox Iron kan vara skadligt för foster. Kvinnor som är eller försöker bli gravida bör undvika kontakt 
med läkemedlet, och i synnerhet undvika oavsiktlig självinjektion. 

Händerna ska tvättas efter att du hanterat läkemedlet. 

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 Baycox Iron är 53 dagar. 

Varför är Baycox Iron godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Baycox Iron är större än riskerna och att 
läkemedlet kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Baycox Iron 

Den 20 maj 2019 beviljades Baycox Iron ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Baycox Iron finns på EMA:s webbplats 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/baycox-iron. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i mars 2019. 
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