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OvuGel (triptorelineacetaat) 
Een overzicht van OvuGel en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is OvuGel en wanneer wordt het voorgeschreven? 

OvuGel is een diergeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de synchronisatie van de ovulatie bij voor opfok 
bestemde gespeende zeugen (zeugen waarbij de biggen zijn weggehaald) om kunstmatige inseminatie 
mogelijk te maken. Omdat de ovulatie op een vast tijdstip na behandeling met Ovugel optreedt, kan een 
getimed inseminatieprogramma worden gebruikt voor het fokken van zeugen. 

OvuGel bevat de werkzame stof triptoreline (als acetaat), een synthetisch analoog van het gonadotrofine-
afgevend hormoon (GnRH). 

Hoe wordt OvuGel gebruikt? 

OvuGel is een vaginale gel, die met behulp van een geschikt commercieel beschikbaar hulpmiddel 
vaginaal aan de zeugen moet worden toegediend binnen vier dagen (94-98 uur) na het spenen. 

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Lees de bijsluiter of neem contact op 
met uw dierenarts of apotheker voor meer informatie over de behandeling met OvuGel. 

Hoe werkt OvuGel? 

De werkzame stof van OvuGel, triptorelineacetaat, is een synthetisch analoog van het natuurlijk 
voorkomende gonadotrofine-afgevend hormoon (GnRH), dat de ovulatie bij zeugen stimuleert na het 
spenen van hun biggen. OvuGel moet worden toegediend op een specifiek tijdstip (ongeveer 96 uur) 
nadat de biggen gespeend zijn. Hierdoor vindt ongeveer 22 uur later ovulatie plaats, zodat een vast 
tijdstip kan worden bepaald waarop de kunstmatige inseminatie kan worden uitgevoerd. 

Welke voordelen bleek OvuGel tijdens studies te hebben? 

OvuGel werd eerst onderzocht in een aantal laboratoriumonderzoeken om de meest werkzame dosis en 
de beste tijdstippen voor de toediening van OvuGel vast te stellen, evenals het beste tijdstip om na 
toediening van OvuGel over te gaan tot kunstmatige inseminatie. Vervolgens werd het gebruik van 
OvuGel (en de daaropvolgende inseminatie) in veldstudies in Europa en de VS onderzocht bij zeugen van 
verschillende rassen en, in Europa, in het kader van verschillende veehouderijpraktijken. 
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Uit twee hoofdstudies bleek dat OvuGel werkzaam was bij het synchroniseren van de ovulatietijd bij 
toediening 94-98 uur na het spenen. In de eerste studie bij 708 gespeende zeugen kregen de zeugen 
ofwel OvuGel, gevolgd door kunstmatige inseminatie, ofwel alleen inseminatie volgens de 
standaardpraktijk. OvuGel leidde tot een vergelijkbare vruchtbaarheid en vergelijkbare reproductieve 
prestaties als de standaardinseminatiepraktijk. 

De tweede studie, die werd uitgevoerd bij gelten (d.w.z. jonge vrouwelijke zeugen die nog niet drachtig 
waren), leverde geen bewijs op voor de werkzaamheid van OvuGel. OvuGel wordt daarom niet 
aanbevolen voor deze dierpopulatie. 

Welke risico’s houdt het gebruik van OvuGel in? 

OvuGel werd in studies goed verdragen zonder bijwerkingen. 

OvuGel mag niet worden gebruikt bij zeugen met duidelijke afwijkingen in het voortplantingskanaal, of bij 
drachtige of lacterende zeugen. Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de beperkende 
voorwaarden voor OvuGel. 

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

OvuGel kan oogirritatie veroorzaken en tijdens het hanteren van OvuGel moeten persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gedragen. De werkzame stof in OvuGel (triptorelineacetaat) kan van 
invloed zijn op de vruchtbaarheidscyclus bij vrouwen en het effect van onbedoelde blootstelling bij 
zwangere vrouwen is onbekend. 

In de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van OvuGel is veiligheidsinformatie 
opgenomen, onder andere over de voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en eigenaren of 
houders van dieren moeten nemen. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

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

De wachttijd voor vlees van met OvuGel behandelde zeugen bedraagt 0 dagen. 

Waarom is OvuGel in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van OvuGel groter zijn dan 
de risico’s en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over OvuGel 

Op 10 november 2020 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van OvuGel 
verleend. 

Het volledige EPAR voor OvuGel is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/ovugel. 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 03-2021. 
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