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Forceris (toltratsuriili/gleptoferroni) 
Yleistiedot Forceris-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Forceris on ja mihin sitä käytetään? 

Forceris on eläinlääke. Sitä käytetään porsailla sellaisilla maatiloilla, joilla on aiemmin esiintynyt 
kokkidioosi-loisinfektiota. Tarkoituksena on ehkäistä uuden kokkidioosi-infektion aiheuttama ripuli, 
vähentää infektion leviämistä ulosteiden sisältämien ookystien (taudinaiheuttajien) välityksellä ja 
samalla ehkäistä raudanpuuteanemiaa, joka johtuu raudan puutteesta porsaan ruokavaliossa. 

Forceris sisältää vaikuttavina aineina toltratsuriilia ja gleptoferronia (rautaa sisältävä yhdiste). 

Miten Forcerista käytetään? 

Forcerista on saatavana injektiona, ja sitä saa vain lääkemääräyksellä. Se annetaan kertainjektiona 
lihakseen porsaan korvan taakse, kun porsas on 24–96 tunnin ikäinen. Injektiota ei pidä toistaa. 

Lisätietoa Forceris-valmisteen käytöstä saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Forceris vaikuttaa? 

Toltratsuriili on loislääke. Se vaikuttaa entsyymeihin, joita kokkidiloiset tarvitsevat energian 
tuottamiseen. Näin se pystyy tappamaan loiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa ja ehkäisemään 
kokkidioosin oireet ja infektion leviämisen. 

Forceris-valmisteen toinen vaikuttava aine gleptoferroni on rautaa sisältävä yhdiste. Rauta on 
välttämätön ravintoaine hemoglobiinin, joka kuljettaa happea veressä, sekä tiettyjen tärkeiden 
entsyymien tuottamiseksi. Rautaa ei ehkä ole riittävästi sellaisten porsaiden ruoassa, joita kasvatetaan 
tehotuotanto-oloissa. Lihakseen annetun injektion jälkeen gleptoferroni imeytyy ja pilkkoutuu 
vapauttaakseen rautaa käyttöä ja/tai varastoitumista varten riippuen porsaan ravintotarpeesta. 
Ylimääräinen rauta varastoituu pääasiassa maksaan. 

Mitä hyötyä Forceris-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Kenttätutkimuksessa, joka tehtiin kolmessa EU-maassa ja johon sisältyi yli 1 500 porsasta, lihakseen 
24–96 tunnin ikäisille porsaille annettu Forceris-valmisteen kertainjektio ehkäisi tehokkaasti 
raudanpuuteanemiaa, vähensi ookystien esiintymistä ja ehkäisi ripulia, joka liittyy kokkidiloisen 
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Cystoisospora suis aiheuttamaan kokkidioosiin, verrattuna pelkästään raudan (gleptoferronina) 
antamiseen ensimmäisenä syntymän jälkeisenä päivänä. 

Mitä riskejä Forceris-valmisteeseen liittyy? 

Forceris-valmistetta ei saa antaa porsaille, joiden E-vitamiinin tai seleenin pitoisuuden epäillään olevan 
riittämätön. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Forceris-valmisteen sivuvaikutuksista ja rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) rautayhdisteille tai toltratsuriilille, on vältettävä 
kosketusta Forceris-valmisteen kanssa. 

Forceris-valmisteen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä, ja sitä on vältettävä. Jos 
lääkettä joutuu iholle tai silmiin, kyseinen alue on huuhdeltava heti vedellä. 

On varottava huolellisesti tahatonta lääkkeen injektoimista itseensä. Se voi aiheuttaa paikallisia 
reaktioita kuten ärsytystä, granuloomia tai vakavia allergisia reaktiota herkille ihmisille. Jos henkilö 
injisoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, jolle on 
näytettävä pakkausseloste tai myyntipakkaus. 

Forceris voi olla haitallinen syntymättömälle lapselle. Raskaana olevien ja raskautta suunnittelevien 
naisten on vältettävä kosketusta lääkkeeseen, varsinkin tahatonta injisointia itseensä. 

Kädet on pestävä lääkkeen antamisen jälkeen. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja 
sen lihan voi käyttää ihmisravinnoksi.  

Forceris-valmisteella hoidettujen sikojen varoaika on lihan osalta 70 päivää. 

Miksi Forceris on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Forceris-valmisteen hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille 
voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muuta tietoa Forceris-valmisteesta 

Forceris sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 23/04/2019.  

Lisää tietoa Forceris-valmisteesta saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/forceris.  

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi helmikuussa 2019.  
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