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Forceris (toltrazurilis/gleptoferonas) 
Forceris ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Forceris ir kam jis naudojamas? 

Forceris – tai veterinarinis vaistas. Jis skiriamas paršeliams fermose, kuriose buvo kilusi parazitinė 
infekcija kokcidiozė, viduriavimo, kurį gali sukelti nauja kokcidiozės infekcija, prevencijai, siekiant 
mažinti infekcijos plitimą, oocistams (kokcidijų sporoms) išsiskiriant su išmatomis, ir tuo pačiu išvengti 
geležies stokos sukeliamos anemijos, kuria susergama, kai paršeliai gauna nepakankamai geležies su 
pašaru. 

Forceris sudėtyje yra veikliųjų medžiagų toltrazurilio ir gleptoferono (junginio, kurio sudėtyje yra 
geležies). 

Kaip naudoti Forceris? 

Forceris tiekiamas injekcinio tirpalo forma, ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą. Vaistas 
sušvirkščiamas vieną kartą į raumenis už ausies 24–96 val. amžiaus paršeliams. Vaisto švirkšti dar 
kartą nereikia. 

Daugiau informacijos apie Forceris naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Forceris? 

Toltrazurilis yra antiparazitinis vaistas, trikdantis fermentų, kurie kokcidijų parazitams reikalingi 
energijai gaminti, veiklą. Jis sunaikina parazitus visais jų vystymosi etapais, neleidžia pasireikšti 
kokcidiozės simptomams ir plisti infekcijai. 

Kita Forceris veiklioji medžiaga gleptoferonas yra junginys, kurio sudėtyje yra geležies. Geležis yra 
labai svarbi maistinė medžiaga, būtina, kad hemoglobinas galėtų pernešti deguonį kraujyje, taip pat 
kai kuriuos pagrindinius fermentus, ir jos gali trūkti intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis užaugintų 
paršelių mityboje. Sušvirkštas į raumenis gleptoferonas absorbuojamas ir suskaidomas atpalaiduojant 
geležį naudojimui ir (arba) saugojimui pagal kiekvieno gyvulio mitybos poreikius. Perteklinė geležis 
daugiausia kaupiasi kepenyse. 
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Kokia Forceris nauda nustatyta tyrimuose? 

Lauko tyrime, kuris atliktas 3 ES šalyse su daugiau nei 1 500 paršelių, Forceris, vieną kartą sušvirkštas 
į raumenis 24–96 val. amžiaus paršeliams, padėjo išvengti geležies stokos sukeliamos anemijos, 
mažinti oocistų išsiskyrimą ir išvengti su kokcidioze siejamo viduriavimo, kurį sukelia kokcidijų 
parazitas Cystoisospora suis, palyginus jei pirmą gimimo dieną buvo skiriama tik geležis 
(gleptoferonas). 

Kokia rizika siejama su Forceris naudojimu? 

Forceris negalima naudoti paršeliams, kuriems, kaip įtariama, trūksta vitamino E ir (arba) seleno. 

Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Forceris, sąrašą galima rasti 
informaciniame lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Žmonės, kurie yra itin jautrūs (alergiški) geležies junginiams ar toltrazuriliui, turi vengti sąlyčio su 
Forceris. 

Ant odos arba į akis patekęs Forceris gali sukelti sudirginimą ir to reikia vengti. Vaistui patekus ant 
odos arba į akis, paveiktą vietą reikia nedelsiant nuplauti vandeniu. 

Reikia saugotis ir atsitiktinai nesusišvirkšti vaisto, nes tai jautriems žmonėms gali sukelti vietines 
reakcijas, kaip antai sudirginimą, granuliomas ar stiprias anafilaksines (alergines) reakcijas. Atsitiktinai 
susišvirkštus vaisto, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį 
arba etiketę. 

Forceris gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Nėščios moterys ir moterys, ketinančios pastoti, turėtų 
vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu, ypač atsitiktinio įsišvirkštimo. 

Panaudojus vaistą, reikia nusiplauti rankas. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui.  

Išlauka Forceris gydytų paršelių mėsai yra 70 parų. 

Kodėl Forceris buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Forceris nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo leisti vartoti šį vaistą ES. 
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Kita informacija apie Forceris 

Visoje ES galiojantis Forceris registracijos pažymėjimas suteiktas 2019-04-23.  

Išsamią informaciją apie Forceris rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/forceris.  

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. vasario mėn.  
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