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Forceris (toltrazurils/gleptoferons) 
Forceris pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Forceris un kāpēc tās lieto? 

Forceris ir veterinārās zāles. Tās lieto jauniem sivēniem fermās, ko iepriekš ietekmējusi parazītu 
izraisīta kokcidiozes infekcija, lai novērstu kokcidiozes infekcijas izraisītu caureju, mazinātu infekcijas 
izplatīšanos ar oocistām (slimības sporām) izkārnījumos un tajā pat laikā novērstu dzelzs deficīta 
anēmiju, kas rodas dzelzs trūkuma dēļ sivēnu barībā. 

Forceris satur aktīvās vielas toltrazurilu un gleptoferonu (dzelzi saturošu savienojumu). 

Kā lieto Forceris? 

Forceris ir pieejamas kā injekcija, un tās var iegādāties tikai pret recepti. Tās ievada vienreizējas 
injekcijas veidā muskulī aiz auss sivēnam, kas ir no 24 līdz 96 stundām vecs. Injekcija nav jāatkārto. 

Papildu informāciju par Forceris lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt veterinārārstam 
vai farmaceitam. 

Kā Forceris darbojas? 

Forceris ir pretparazītu zāles, kas ietekmē fermentus, ko kokcīdijas parazīti izmanto enerģijas 
ražošanai. Tā rezultātā tās spēj iznīcināt parazītus visos to attīstības posmos, novērst kokcidiozes 
simptomus un infekcijas izplatīšanos. 

Otrā Forceris aktīvā viela, gleptoferons, ir dzelzi saturošs savienojums. Dzelzs ir būtiska uzturviela, kas 
nepieciešama hemoglobīna ražošanai nolūkā piegādāt skābekli asinīm un dažiem galvenajiem 
fermentiem, bet tās var trūkt sivēnu barībā, ko audzē intensīvas audzēšanas apstākļos. Pēc injekcijas 
muskulī gleptoferons uzsūcas un sašķeļas, lai izdalītu dzelzi izmantošanai un/vai uzglabāšanai sivēna 
organismā atkarībā no vajadzības pēc uzturvielām. Pārmērīgs dzelzs daudzums tiek uzglabāts aknās. 

Kādi Forceris ieguvumi atklāti pētījumos? 

Lauka pētījumā, ko veica 3 ES valstīs un kurā bija iesaistīti vairāk nekā 1500 sivēnu, vienreizēja 
Forceris injekcija, ko ievadīja no 24 līdz 96 stundām veciem sivēniem, bija efektīva dzelzs deficīta 
anēmijas profilaksei, samazinot oocistu ekskrēciju un novēršot caureju, kas saistīta ar kokcīdijas 
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parazītu Cystoisospora suis izraisītu kokcidiozi, salīdzinājumā ar dzelzs monoterapiju (gleptoferona 
veidā) pirmajā dienā pēc sivēna piedzimšanas. 

Kāds risks pastāv, lietojot Forceris? 

Forceris nedrīkst ievadīt sivēniem, kam varētu būt nepietiekams E vitamīna vai selēna līmenis. 

Pilnu visu Forceris blakusparādību un ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Cilvēkiem, kuri ir pārāk jutīgi (alerģiski) uz dzelzs savienojumiem vai toltrazurilu jāizvairās no saskares 
ar Forceris. 

Forceris saskare ar ādu vai acīm var izraisīt kairinājumu, un no tās ir jāizvairās. Ja zāles nejauši nonāk 
saskarē ar ādu vai acīm, skartā vieta nekavējoties jānoskalo ar ūdeni. 

Jābūt uzmanīgam, lai izvairītos no nejaušas pašinjicēšanas, kas jutīgiem cilvēkiem var izraisīt vietējas 
reakcijas, piemēram, kairinājumu, granulomas vai smagas anafilaktiskas (alerģiskas) reakcijas. 
Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Forceris var būt bīstamas nedzimušam bērnam. Grūtniecēm un sievietēm, kuras plāno grūtniecību, 
jāizvairās no saskares ar šīm zālēm, jo īpaši no nejaušas pašinjicēšanas. 

Pēc šo zāļu ievadīšanas vienmēr ir jāmazgā rokas. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā.  

Ierobežojumu periods gaļai no cūkām, kas ārstētas ar Forceris, ir 70 dienas. 

Kāpēc Forceris tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Forceris, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un zāles 
var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Forceris 

Forceris 23/04/2019 tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES.  

Sīkāka informācija par Forceris ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/forceris.  

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019. gada februārī.  
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