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OvuGel (triptorelin acetate) 
Преглед на OvuGel и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява OvuGel и за какво се използва? 

OvuGel е ветеринарномедицински продукт, който се използва за синхронизиране на овулацията при 
отбити женски свине (свине, чиито прасенца са отбити от кърмене) за разплод, за да се даде 
възможност за изкуствено осеменяване. Тъй като овулацията се развива като фиксирана във 
времето реакция на лечението с Ovugel, за осеменяване на женските свине може да се използва  
програма за осеменяване. 

OvuGel съдържа активната субстанция трипторелин (triptorelin) (като ацетат), което е синтетичен 
аналог на гонадотропин освобождаващ хормон (GnRH). 

Как се използва OvuGel ? 

OvuGel е вагинален гел, който трябва да се прилага на свине-майки във влагалището с помощта на 
налично в търговската мрежа изделие 4 дни (94—98 часа) след отбиване. 

Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. За практическа 
информация относно употребата на OvuGel прочетете листовката или попитайте своя ветеринарен 
лекар или фармацевт. 

Как действа OvuGel? 

Активната субстанция в OvuGel, трипторелин ацетат, е синтетичен аналог на естествения 
гонадотропин освобождаващ хормон (GnRH), който ще стимулира овулацията при женските прасета 
след отбиване. OvuGel трябва да се дава в определен момент (т.е. около 96 часа) след отбиването 
на прасенцата. Това води до овулация приблизително 22 часа по-късно и по този начин се 
осигурява определен времеви момент, когато може да се извърши изкуственото осеменяване. 

Какви ползи от OvuGel са установени в проучванията? 

OvuGel е проучен първо в редица лабораторни проучвания за установяване на най-ефективната 
доза и най-добрите времеви точки за приложение на OvuGel, както и най-добрата времева точка за 
провеждане на изкуствено осеменяване след приложението на OvuGel. След това практическите 
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проучвания в Европа и САЩ изследват употребата на OvuGel (и последващото осеменяване) при 
различни породи свине и в различни животновъдни практики в Европа. 

Две основни проучвания показват, че OvuGel е ефективен за синхронизиране на времето на 
овулация, когато се прилага 94—98 часа след отбиване. В първото проучване при 708 отбити 
женски свине се прилага OvuGel, последван от изкуствено осеменяване, или само стандартната 
практика за осеменяване. Плодовитостта и репродуктивността при OvuGel са сходни с тези при 
стандартната практика за осеменяване. 

Второто проучване е проведено при млади свине (които още не са забременявали) и не показва 
ефективност при употребата на OvuGel, ето защо OvuGel не се препоръчва при тази популация 
животни. 

Какви са рисковете, свързани с OvuGel? 

В проучванията OvuGel се понася добре, без никакви нежелани реакции. 

OvuGel не трябва да се прилага при свине с очевидни аномалии на репродуктивните пътища или 
които са бременни или кърмещи. За пълния списък на ограниченията при OvuGel вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

OvuGel може да причини дразнене на очите и трябва да се носят лични предпазни средства при 
работа с OvuGel. Активната съставка в OvuGel (трипторелин ацетат) може да засегне 
репродуктивните цикли при жените, а ефектите от случайната експозиция при бременни жени са 
неизвестни. 

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката за 
OvuGel, включително предпазни мерки за ветеринарните специалисти и собствениците на животни 
или животновъдите. 

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на 
храни? 

Карентният срок е необходимият период след прилагането на ветеринарномедицинския продукт, 
преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от 
хора. 

Карентният срок за месо и карантия от прасета, третирани с OvuGel, е 0 дни. 

Защо OvuGel е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от OvuGel са по-големи от рисковете, и 
препоръча OvuGel да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 
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Допълнителна информация за OvuGel: 

На 10 ноември 2020 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на OvuGel, валиден в 
Европейския съюз. 

Допълнителна информация за OvuGel може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/ovugel 

Дата на последно актуализиране на текста 03-2021. 
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