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Forceris (toltrazurilum/gleptoferronum) 
Přehled informací o přípravku Forceris a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Forceris a k čemu se používá? 

Forceris je veterinární léčivý přípravek. Používá se u mladých selat v chovech, které byly v minulosti 
postiženy parazitickou infekcí zvanou kokcidióza, za účelem prevence průjmu způsobeného novou 
infekcí kokcidiózou, omezení šíření infekce vylučováním oocyst (spor onemocnění) ve výkalech 
a současně prevence anémie z nedostatku železa způsobené nedostatkem železa v potravě selat. 

Přípravek Forceris obsahuje léčivé látky toltrazuril a gleptoferron (sloučenina s obsahem železa). 

Jak se přípravek Forceris používá? 

Přípravek Forceris je k dispozici ve formě injekce a je vydáván pouze na předpis. Selatům se podává 
jednorázovou injekcí do svalu za uchem 24 až 96 hodin po narození. Injekce by se neměla opakovat. 

Více informací o používání přípravku Forceris naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Forceris působí? 

Toltrazuril je antiparazitikum, jež narušuje činnost enzymů, které parazité kokcidie potřebují k produkci 
energie. V důsledku toho je toltrazuril schopen hubit parazity ve všech stadiích vývoje, zabraňovat 
výskytu příznaků kokcidiózy a šíření infekce. 

Druhá léčivá látka v přípravku Forceris, gleptoferron, je sloučenina obsahující železo. Železo je zásadní 
živinou potřebnou k produkci hemoglobinu, který v krvi přenáší kyslík, a určitých důležitých enzymů a 
v potravě selat v intenzivních podmínkách chovu ho může být nedostatek. Po injekci do svalu se 
gleptoferron vstřebává a štěpí, čímž dochází k uvolnění železa pro využití a/nebo uložení v organismu 
v závislosti na výživovém stavu selete. Přebytečné železo se ukládá zejména v játrech. 

Jaké přínosy přípravku Forceris byly prokázány v průběhu studií? 

V terénní studii provedené ve 3 zemích EU a zahrnující více než 1 500 selat bylo podání jednorázové 
injekce přípravku Forceris 24 až 96 hodin po narození účinné při prevenci anémie z nedostatku železa, 
omezení vylučování oocyst a prevenci průjmu spojeného s kokcidiózou způsobenou parazitem 



 
Forceris (toltrazurilum/gleptoferronum)   
EMA/265620/2019  strana 2/2 

 

Cystoisospora suis, ve srovnání s podáním samotného železa (ve formě gleptoferronu) první den po 
narození. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Forceris? 

Přípravek Forceris nesmí být podáván selatům, u kterých je podezření na nedostatek vitamínu E nebo 
selenu. 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Forceris je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Osoby s přecitlivělostí (alergií) na sloučeniny železa nebo toltrazuril by se měly kontaktu s přípravkem 
Forceris vyhnout. 

Kontakt přípravku Forceris s kůží a očima může vést k podráždění a je třeba se mu vyhnout. V případě 
zasažení kůže nebo očí je třeba postižené místo ihned opláchnout vodou. 

Je třeba dbát na to, aby nedošlo k náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, které 
může u citlivých osob způsobit místní reakce, jako jsou podráždění, granulomy, nebo těžké 
anafylaktické reakce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba 
ihned vyhledat lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Přípravek Forceris může být škodlivý pro nenarozené děti. Kontaktu s přípravkem a zejména 
náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem by se měly vyvarovat těhotné ženy a 
ženy, které mají v úmyslu otěhotnět. 

Po použití léčivého přípravku je třeba si umýt ruce. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu.  

Ochranná lhůta pro maso z prasat léčených přípravkem Forceris je 70 dnů. 

Na základě čeho byl přípravek Forceris registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Forceris převyšují jeho rizika, a 
lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Forceris 

Přípravku Forceris bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 23/04/2019.  

Další informace o přípravku Forceris jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/forceris.  

Tento přehled byl naposledy aktualizován v únoru 2019.  
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