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ReproCyc ParvoFLEX (inaktivoitu sian parvovirusrokote) 
Yleistiedot ReproCyc ParvoFLEX -rokotteesta sekä siitä, miksi se on 
hyväksytty EU:ssa 

Mitä ReproCyc ParvoFLEX on ja mihin sitä käytetään? 

ReproCyc ParvoFLEX on eläinrokote, joka on tarkoitettu annettavaksi emakoille niiden syntymättömien 
porsaiden suojelemiseksi sian parvovirustartunnasta istukan kautta. Sian parvovirus aiheuttaa 
emakoilla hedelmättömyyttä, porsaiden syntymistä kuolleina ja pieniä poikueita. ReproCyc ParvoFLEX 
sisältää inaktivoitua (tapettua) sian parvoviruskantaa 27a virusproteiini 2. 

Miten ReproCyc ParvoFLEX -rokotetta käytetään? 

ReproCyc ParvoFLEX on reseptivalmiste, ja sitä on saatavana rokotteen muodossa (25 mg). Rokote 
annetaan vähintään 5 kuukauden ikäisen emakon lihakseen. Ensimmäisessä rokotesarjassa on kaksi 
rokotetta, jotka annetaan kolmen viikon välein; toinen näistä rokotteista annetaan vähintään kolme 
viikkoa ennen parittelua. Rokotteen antama suoja alkaa tiineyden alussa ja kestää kuusi kuukautta. 
Immuniteetin ylläpitämiseksi voidaan antaa yksi tehosteinjektio kuuden kuukauden välein. 

ReproCyc ParvoFLEXin käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten ReproCyc ParvoFLEX vaikuttaa? 

ReproCyc ParvoFLEX on rokote. Rokotteet vaikuttavat ”opettamalla” immuunijärjestelmää (kehon 
luonnollista puolustusmekanismia) puolustautumaan sairauksia vastaan. Rokote sisältää sian 
parvovirusproteiinia, joka ei aiheuta sairautta. Kun ReproCyc ParvoFLEX -rokote annetaan emakolle, 
eläimen immuunijärjestelmä tunnistaa virusproteiinin ”vieraaksi” ja muodostaa vasta-aineita sitä 
vastaan. Jos eläin joutuu kosketuksiin viruksen kanssa, sen immuunijärjestelmä kykenee reagoimaan 
nopeasti. Tämä auttaa suojaamaan syntymättömiä porsaita parvovirusinfektiolta tiineyden aikana. 

ReproCyc ParvoFLEX sisältää myös karbomeeria adjuvanttina (immuunivastetta tehostava aineosa). 
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Mitä hyötyä ReproCyc ParvoFLEX -rokotteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Kolmessa laboratoriotutkimuksessa todettiin ReproCyc ParvoFLEXin suojaavan porsaita 
parvovirustartunnalta istukan kautta, koska yli 95 prosentilla rokotettujen emakkojen porsaista oli 
infektiosuoja, eli niillä ei ollut parvovirusta. 

Espanjassa tehdyssä kenttätutkimuksessa voitiin osoittaa, että emakoille annettu ReproCyc ParvoFLEX 
oli yhtä tehokas kuin luvan jo saanut sian parvovirusrokote Parvoseng, mitattuna rokotettujen eläinten 
hedelmällisyydellä, kuolleena syntyneiden porsaiden määrällä ja poikueiden koolla. 

Mitä riskejä ReproCyc ParvoFLEX -rokotteeseen liittyy? 

ReproCyc ParvoFLEXin yleisin sivuvaikutus (voi esiintyä enintään 1 eläimellä 10:stä) on pistoskohdan 
lyhytaikainen punoitus tai turvotus (enintään 4 cm). Nämä reaktiot häviävät 2–5 päivän kuluessa ilman 
hoitoa. 

Ruumiinlämpö voi nousta rokottamisen jälkeen (voi esiintyä enintään 1:llä eläimellä 10 kymmenestä), 
mutta lämpö laskee 24–48 tunnin kuluessa. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Ei mitään. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja 
sen lihan voi käyttää ihmisravinnoksi. 

ReproCyc ParvoFLEX -valmisteella hoidettujen sikojen varoaika on lihan osalta nolla päivää, mikä 
tarkoittaa sitä, että pakollista odotusaikaa ei ole. 

Miksi ReproCyc ParvoFLEX on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että ReproCyc ParvoFLEXin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille 
voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muuta tietoa ReproCyc ParvoFLEX -rokotteesta 

ReproCyc ParvoFLEX sai koko EU: n alueella voimassa olevan myyntiluvan 26/04/2019.  

Lisää tietoa ReproCyc ParvoFLEX -rokotteesta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/reprocyc-parvoflex.  

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi helmikuussa 2019.  
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