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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte 
 
Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky 
(CVMP) předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. 

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s veterinárním lékařem vašeho zvířete. Chcete-li 
získat další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na jeho 
veterinárního lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé 
přípravky svá doporučení vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí 
zprávy EPAR). 

Co je přípravek Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte je vakcína určená k použití u prasat. Jedná se o injekční suspenzi, 
která obsahuje léčivé látky F4ab, F4ac, F5, F6 a LT toxoid. 

K čemu se přípravek Porcilis Porcoli Diluvac Forte používá? 

Přípravek Porcilis Porcoli Diluvac Forte se používá u selat ke snížení úmrtnosti a výskytu klinických 
příznaků enterotoxikózy způsobované bakteriemi E. coli v prvních dnech života. Enterotoxikóza je 
reakce střev na toxiny produkované některými bakteriemi. Přípravek Porcilis Porcoli Diluvac Forte 
se používá k imunizaci proti E. coli, které obsahují adheziny (povrchové složky) F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F5 (K99) nebo F6 (987P). Vakcína se podává pouze prasnicím. K imunizaci selat dochází, 
když se napijí kolostra (mateřského mléka, které se tvoří bezprostředně po porodu). 

Přípravek Porcilis Porcoli Diluvac Forte se podává prasnicím v dávce 2 ml formou intramuskulární 
injekce (vpichem do svalu). Vakcína se aplikuje do krku, do oblasti za uchem. Prasnice, které 
dosud nebyly očkovány, by měly dostat dvě injekce s odstupem šesti týdnů. Pro udržení imunity se 
pak podává jen jedna injekce před každým následujícím vrhem (porodem selat). Vakcinaci je lepší 
provádět v druhé polovině březosti, ovšem dříve než v posledních dvou týdnech před 
předpokládaným termínem vrhu. 
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Jak přípravek Porcilis Porcoli Diluvac Forte působí? 

Přípravek Porcilis Porcoli Diluvac Forte obsahuje adheziny, které se nacházejí na povrchu bakterií E. 
coli. Po podání injekce toto malé vystavení jejich působení pomůže imunitnímu sytému prasnice 
rozpoznat bakterie E. coli a zaútočit na ně. Pokud se zvíře dostane do kontaktu s těmito bakteriemi 
později během života, buď se nenakazí, nebo u něj infekce proběhne v mnohem méně závažné 
míře. Prasnice takto získanou imunitu přenášejí na selata prostřednictvím kolostra. 

Jak byla zkoumána účinnost přípravku Porcilis Porcoli Diluvac Forte? 

Vakcína (nebo její části) byla zkoumána v rámci několika studií na březích prasnicích různých 
plemen. Tyto prasnice dostávaly dvě injekce vakcíny a jejich potomci – stejně jako selata, jejichž 
matky očkovány nebyly (kontrolní skupina) – byli poté vystaveni bakteriím E. coli obsahujícím 
adheziny nebo LT toxin, které jsou přítomny ve vakcíně. Hlavním měřítkem účinnosti bylo procento 
kumulativní mortality (celkové míry úmrtnosti) selat. 

Jaký přínos přípravku Porcilis Porcoli Diluvac Forte byl prokázán 
v průběhu studií? 

Při porovnání s kontrolní skupinou přípravek Porcilis Porcoli Diluvac Forte ve všech studiích snížil 
míru úmrtnosti. 

Jaké jsou vedlejší účinky přípravku Porcilis Diluvac Forte Porcoli? 

Přípravek Porcilis Porcoli Diluvac Forte může v prvních 24 hodinách po provedení očkování způsobit 
mírné, dočasné klinické reakce (horečku, otupělost, snížení příjmu potravy). V místě vpichu injekce 
se během prvních dvou týdnů po očkování také může objevit zčervenání a/nebo otok. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Pokud dojde k náhodné injekční aplikaci přípravku, měla by postižená osoba okamžitě vyhledat 
lékařskou pomoc. K lékaři je třeba s sebou vzít příbalovou informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Porcilis Porcoli Diluvac Forte schválen? 

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) se shodl na tom, že přínosy přípravku Porcilis Porcoli 
Diluvac Forte při použití za účelem snížení úmrtnosti a výskytu klinických příznaků enterotoxikózy 
způsobované bakteriemi E. coli převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby bylo přípravku Porcilis 
Porcoli Diluvac Forte uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik tohoto 
přípravku je k dispozici v části 6 této zprávy EPAR. 

Další informace o přípravku Porcilis Porcoli Diluvac Forte: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Porcilis Porcoli Diluvac Forte platné v celé 
Evropské unii společnosti Intervet International B.V. dne 2. května 2002. Informace o 
předepisování tohoto přípravku jsou uvedeny na vnějším obalu. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 01-2013. 
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