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ReproCyc ParvoFLEX (inaktivált sertés parvovírus 
vakcina) 
A ReproCyc ParvoFLEX nevű gyógyszer áttekintése és indoklás, hogy miért 
engedélyezték az EU-ban 

Milyen típusú gyógyszer a ReproCyc ParvoFLEX és milyen betegségek 
esetén alkalmazható? 

A ReproCyc ParvoFLEX egy állatgyógyászati vakcina kocák immunizálására, a magzatok 
transzplacentális parvovírus-fertőzésének megelőzésére. A parvovírus sertésekben terméketlenséget, 
halvaszületést és alacsony alomszámot okoz. A ReproCyc ParvoFLEX inaktív (elölt) 27a (2-es 
szerotípusú) sertés parvovírus törzset tartalmaz. 

Hogyan kell alkalmazni a ReproCyc ParvoFLEX-et? 

A ReproCyc ParvoFLEX csak receptre kapható és injekció formájában áll rendelkezésre. 5 hónapos 
kortól adható és a kocák izomzatába kell beadni. A kezdeti immunizálás két oltásból áll, amelyeket 3 
hét különbséggel kell beadni. A második injekciót a pároztatás előtt legalább 3 héttel kell beadni. A 
védettség a vemhességgel kezdődik és 6 hónapig tart. Az immunitás fenntartásához 6 havonta 
emlékeztető oltás adható. 

Amennyiben a ReproCyc ParvoFLEX alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, 
olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a ReproCyc ParvoFLEX? 

A ReproCyc ParvoFLEX egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az 
immunrendszert (a szervezet természetes védekező rendszerét), hogy miként védekezzen egy 
betegség ellen. A vakcina egy sertés parvovírus fehérjét tartalmaz, amely nem okoz betegséget. 
Amikor a ReproCyc ParvoFLEX-et beadják a kocáknak, az állatok immunrendszere „idegen anyagként” 
ismeri fel a vírusfehérjét, és antitesteket termel ellene. Később, ha az állatok a vírussal érintkeznek, az 
immunrendszer gyorsan tud majd reagálni. Így a magzatok védettek lesznek a vemhesség alatt fellépő 
sertés parvovírus-fertőzéssel szemben. 

A ReproCyc ParvoFLEX adjuvánsként (az immunválaszt erősítő anyagként) karbomert is tartalmaz. 
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Milyen előnyei voltak a ReproCyc ParvoFLEX alkalmazásának a vizsgálatok 
során? 

Három laboratóriumi vizsgálatban mutatták ki, hogy a ReproCyc ParvoFLEX védelmet nyújt a 
transzplacentális sertés parvovírus fertőzés ellen, mivel a vakcinázott kocák malacainak több mint 
95%-a védett volt a fertőzéssel szemben, szervezetükben nem volt kimutatható a parvovírus. 

Egy Spanyolországban végzett terepvizsgálatban kimutatták, hogy a kocáknak adott ReproCyc 
ParvoFLEX a vakcinázott állatok termékenysége, a halvaszületések száma és az alomszám alapján 
ugyanolyan hatásos volt, mint egy már engedélyezett parvovírus vakcina, a Parvoseng. 

Milyen kockázatokkal jár a ReproCyc ParvoFLEX alkalmazása? 

A ReproCyc ParvoFLEX leggyakoribb mellékhatásai (10 állat közül több mint 1-nél jelentkezhet) az 
injekció beadási helyén jelentkező átmeneti bőrpír vagy duzzanat (legfeljebb 4 cm). Ezek a reakciók 
kezelés nélkül 2-5 nap alatt elmúlnak. 

A vakcinázás után megemelkedhet a testhőmérséklet (10 állat közül legfeljebb 1-nél jelentkezhet), ez 
azonban 24-48 órán belül elmúlik. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Nincsenek. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő a ReproCyc ParvoFLEX vakcinával kezelt sertések által 
termelt hús esetén „nulla nap”, ami azt jelenti, hogy nincsen kötelező várakozási idő. 

Miért engedélyezték a ReproCyc ParvoFLEX forgalomba hozatalát az EU-
ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a ReproCyc ParvoFLEX alkalmazásának előnyei 
meghaladják a kockázatokat, ezért a gyógyszer forgalomba hozatali engedélye az EU-ban kiadható. 

A ReproCyc ParvoFLEX-el kapcsolatos egyéb információ 

2019-04-26-án/-én a ReproCyc ParvoFLEX megkapta az Európai Unió egész területére érvényes 
forgalomba hozatali engedélyt.  

További információ a ReproCyc ParvoFLEX gyógyszerről az Európai Gyógyszerügynökség honlapján 
található: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/reprocyc-parvoflex.  

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 02-2019.  
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