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Forceris (toltrazuril/gleptoferron) 
Een overzicht van Forceris en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Forceris en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Forceris is een diergeneesmiddel. Het wordt gebruikt bij jonge biggen op boerderijen met een 
voorgeschiedenis van de parasitaire infectie coccidiose teneinde diarree als gevolg van een nieuwe 
coccidiose-infectie te voorkomen, verspreiding van de infectie door uitscheiding van oöcysten in de 
uitwerpselen te verminderen en tevens bloedarmoede door ijzertekort wegens een gebrek aan ijzer in 
het biggendieet te voorkomen. 

Forceris bevat de werkzame stoffen toltrazuril en gleptoferron (een ijzerhoudende verbinding). 

Hoe wordt Forceris gebruikt? 

Forceris is uitsluitend op doktersvoorschrift beschikbaar in de vorm van een injectie. Het wordt 
toegediend als een enkelvoudige injectie in de spier achter het oor van pasgeboren biggen van 24 tot 
96 uur oud. De injectie mag niet worden herhaald. 

Raadpleeg de bijsluiter of neem contact op met uw dierenarts of apotheker voor meer informatie over 
het gebruik van Forceris. 

Hoe werkt Forceris? 

Toltrazuril is een middel tegen parasieten dat inwerkt op de enzymen die coccidiaparasieten nodig 
hebben om energie te produceren. Als gevolg daarvan kan het de parasieten in alle stadia van hun 
ontwikkeling doden en de symptomen van coccidiose alsook de verspreiding van de infectie 
voorkomen. 

De andere werkzame stof in Forceris, gleptoferron, is een ijzerhoudende verbinding. IJzer is een 
essentiële voedingsstof die nodig is voor de aanmaak van hemoglobine die zuurstof en bepaalde 
belangrijke enzymen in het bloed vervoert. Biggen die in de intensieve veeteelt worden gefokt kunnen 
in hun voedsel te weinig ijzer binnenkrijgen. Na injectie in de spier wordt gleptoferron opgenomen en 
afgebroken om ijzer vrij te laten voor gebruik en/of opslag naargelang van de voedingsbehoefte van de 
big. Een teveel aan ijzer wordt voornamelijk in de lever opgeslagen. 
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Welke voordelen bleek Forceris tijdens studies te hebben? 

In een veldstudie in drie EU-lidstaten onder ruim 1 500 biggen, bleek een enkele intramusculaire 
injectie Forceris 24 tot 96 uur na de geboorte werkzaam voor het voorkomen van bloedarmoede door 
ijzertekort, het verminderen van oöcysten-uitscheiding en het voorkomen van diarree in verband met 
coccidiose veroorzaakt door de coccidiaparasiet Cystoisospora suis, vergeleken met de toediening van 
enkel ijzer (in de vorm van gleptoferron) op de eerste dag na de geboorte. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Foreris in? 

Forceris mag niet worden gegeven aan biggen die vermoedelijk een te laag gehalte aan vitamine E of 
selenium hebben. 

Lees de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Forceris. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Mensen die overgevoelig (allergisch) zijn voor ijzerverbindingen of toltrazuril dienen contact met 
Forceris te vermijden. 

Huid- en oogcontact met Forceris kan irritatie veroorzaken en moet worden vermeden. In geval van 
huid- of oogcontact moet het blootgestelde gebied onmiddellijk met water worden gespoeld. 

Vermijd accidentele zelfinjectie: u kunt lokale reacties krijgen zoals irritatie, granulomen of ernstige 
anafylactische (allergische) reacties indien u daarvoor gevoelig bent. In geval van accidentele 
zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden 
getoond. 

Forceris kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger 
willen worden dienen contact met het geneesmiddel te vermijden, vooral om accidentele zelfinjectie te 
voorkomen. 

De handen moeten na toediening van het geneesmiddel worden gewassen. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de tijd dat een dier kan worden 
geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie.  

De wachttijd voor vlees van met Forceris behandelde biggen bedraagt 70 dagen. 

Waarom is Forceris geregistreerd in de EU? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Forceris groter zijn 
dan de risico's en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 
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Overige informatie over Forceris 

Forceris heeft op 23/04/2019 een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen 
gekregen.  

Meer informatie over Forceris is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/forceris.  

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in februari 2019.  
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