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Eurican Herpes 205 (antigeni pasjega herpesvirusa (sev 
F205)) 
Pregled zdravila Eurican Herpes 205 in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Eurican Herpes 205 in za kaj se uporablja? 

Eurican Herpes 205 je cepivo za uporabo v veterinarski medicini za imunizacijo brejih psic za 
preprečitev smrtnosti, kliničnih znakov in poškodb mladičev, ki so posledica okužbe s pasjim 
herpesvirusom v prvih dneh življenja. 

Cepivo Eurican Herpes 205 vsebuje kot učinkovino antigene pasjega herpesvirusa (sev F205). 

Kako se cepivo Eurican Herpes 205 uporablja? 

Cepivo Eurican Herpes 205 je prašek in vehikel za pripravo emulzije za podkožno injiciranje. 
Predpisovanje in izdaja cepiva je le na recept.  

Cepivo Eurican Herpes 205 se daje z injiciranjem dveh odmerkov po 1 ml. Prvao injekcijo je treba dati 
bodisi v času, ko se psica goni, bodisi od 7 do 10 dni po datumu parjenja. Drugo injekcijo je treba dati 
od enega do dveh tednov pred pričakovanim dnevom kotitve. Psico bi morali na enak način cepiti med 
vsako ponovno brejostjo. 

Za več informacij glede uporabe cepiva Eurican Herpes 205 glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte 
z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako cepivo Eurican Herpes 205 deluje? 

Cepivo Eurican Herpes 205 vsebuje majhno količino antigenov pasjega herpesvirusa. Po vbrizganju 
cepiva pride do šibke izpostavitve virusu, ki imunskemu sistemu pomaga pri tvorjenju protiteles proti 
pasjemu herpesvirusu in s tem tudi pri njegovi nevtralizaciji. Po cepljenju bodo psice ta protitelesa 
prek svojega mleziva prenesle tudi na mladiče. Pri izpostavitvi teh mladičev pasjemu herpesvirusu 
kasneje v življenju se ti bodisi ne bodo okužili bodisi bo njihova okužba blažja. Cepivo Eurican 
Herpes 205 je namenjeno zaščiti mladičev pred omenjeno okužbo v prvih dneh življenja. 
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 Kakšne koristi je cepivo Eurican Herpes 205 izkazalo v študijah? 

Cepivo Eurican Herpes 205 so raziskali v treh laboratorijskih študijah in dveh terenskih preskušanjih. V 
enem izmed terenskih preskušanj so merili serološke reakcije (tvorjenje protiteles). V drugem so 
raziskovali učinek cepljenja na sposobnost razplajanja psic v okuženem pesjaku. V prvi laboratorijski 
študiji so testirali odmerek, ki je potreben za zagotovitev zaščite. Drugo študijo so izvedli, da bi 
dokazali zaščito mladičev cepljenih psic pred pasjim herpesvirusom. V tej študiji so cepivo Eurican 
Herpes 205 primerjali s skupino necepljenih (kontrolna skupina). Študija je pokazala, da je sprožitev 
tvorjenja protiteles enaka, če se psice cepijo na dan, ko se gonijo, ali od 7 do 10 dni po parjenju. 

Za cepivo Eurican Herpes 205 je bila dokazana dobra sposobnost zaščite pred pasjim herpesvirusom. V 
študiji, katere namen je bil dokazati zaščito mladičev (cepljenih psic) pred pasjim herpesvirusom, je 
preživelo več kot 80 % mladičev cepljenih psic. 

Kakšna tveganja so povezana s cepivom Eurican Herpes 205? 

Injekcija cepiva Eurican Herpes 205 lahko povzroči začasni edem (zbiranje tekočine pod kožo) na 
mestu vboda pri največ 10 % živali. Ta neželeni učinek navadno izgine v enem tednu. Redko se lahko 
pojavijo preobčutljivostne (alergijske) reakcije, ki jih je treba zdraviti. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi cepiva Eurican Herpes 205 glejte navodilo 
za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Cepivo Eurican Herpes 205 vsebuje mineralno olje. Nenamerno injiciranje lahko povzroči hudo bolečino 
in otekanje, zlasti ob injiciranju v sklep ali prst na roki – v redkih primerih lahko povzroči izgubo prsta. 
V primeru nenamernega injiciranja cepiva je treba nemudoma poiskati zdravniško pomoč, četudi je bila 
morda injicirana zelo majhna količina. Zdravniku je treba pokazati navodilo za uporabo. Če bolečina ne 
izgine po več kot 12 urah po zdravniškem pregledu, se je treba znova posvetovati z zdravnikom. 

Zakaj je cepivo Eurican Herpes 205 odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je odločila, da so koristi cepiva Eurican Herpes 205 večje od z njim 
povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o cepivu Eurican Herpes 205 

Cepivo Eurican Herpes 205 je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 
26. marca 2001.  

Nadaljnje informacije o cepivu Eurican Herpes 205 so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/eurican-herpes-205 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 03-2020. 
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