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ReproCyc ParvoFLEX (inaktyvuota vakcina nuo kiaulių 
parvovirozės) 
ReproCyc ParvoFLEX ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra ReproCyc ParvoFLEX ir kam jis naudojamas? 

ReproCyc ParvoFLEX – tai veterinarinė vakcina kiaulaitėms siekiant apsaugoti dar negimusius 
paršiukus nuo per placentą prasiskverbiančios kiaulių parvoviruso infekcijos. Kiaulių parvovirusas 
sukelia kiaulaičių nevaisingumą, dėl jo paršiukai gimsta negyvi arba jų vados mažos. ReproCyc 
ParvoFLEX sudėtyje yra inaktyvinto (nukenksminto) kiaulių parvoviruso 27a padermės 2 baltymo. 

Kaip naudoti ReproCyc ParvoFLEX? 

ReproCyc ParvoFLEX galima įsigyti tik pateikus receptą; jis tiekiamas injekcijos forma. Injekcijos 
atliekamos į raumens kiaulaitėms nuo 5 mėnesių amžiaus. Pirminę vakcinaciją sudaro dvi injekcijos kas 
3 savaites, antroji dozė turi būti sušvirkšta bet 3 savaitės iki kergimo. Apsauga prasideda nėštumo 
pradžioje ir trunka 6 mėnesius. Siekiant užtikrinti imunitetą, rekomenduojama palaikomoji injekcija kas 
6 mėnesius. 

Daugiau informacijos apie ReproCyc ParvoFLEX naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba 
kreipkitės į veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia ReproCyc ParvoFLEX? 

ReproCyc ParvoFLEX yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą 
apsisaugoti nuo ligos. Vakcinos sudėtyje yra kiaulių parvoviruso baltymo, kuris nesukelia ligos. 
Kiaulaitėms sušvirkštus ReproCyc ParvoFLEX, gyvūno imuninė sistema atpažįsta viruso baltymą kaip 
svetimkūnį ir pradeda gaminti jį veikiančius antikūnus. Virusui patekus į šio gyvūno organizmą, jo 
imuninė sistema gebės greitai sureaguoti. Tai padės apsaugoti dar negimusius paršelius nuo kiaulių 
parvoviruso infekcijos nėštumo metu. 

ReproCyc ParvoFLEX sudėtyje taip pat yra adjuvanto (imuninės sistemos atsaką skatinančio 
ingrediento) karbomero. 
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Kokia ReproCyc ParvoFLEX nauda nustatyta tyrimuose? 

Trys laboratoriniai tyrimai parodė, kad ReproCyc ParvoFLEX apsaugo nuo transplacentinės kiaulių 
parvoviruso infekcijos; daugiau kaip 95 proc. vakcinuotų kiaulaičių buvo apsaugotos nuo infekcijos, nes 
parvovirusas joms nenustatytas. 

Ispanijoje atlikus lauko tyrimą nustatyta, kad kiaulaitėms ReproCyc ParvoFLEX buvo toks pat 
veiksmingas kaip ir nuo kiaulių parvoviruso registruota vakcina Parvoseng, vertinant pagal skiepytų 
gyvūnų vaisingumą, atvestų negyvų paršiukų skaičių ir vados dydį. 

Kokia rizika siejama su ReproCyc ParvoFLEX naudojimu? 

Dažniausi ReproCyc ParvoFLEX šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) 
yra trumpalaikis paraudimas ar tynis (iki 4 cm) injekcijos vietoje. Šios reakcijos išnyksta negydant per 
2–5 dienas. 

Po vakcinacijos gali pakilti kūno temperatūra (ne daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10), bet ši reakcija praeina 
per 24–48 val. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Nėra. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. 

Išlauka ReproCyc ParvoFLEX skiepytų kiaulių mėsai yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus 
galima naudoti iš karto. 

Kodėl ReproCyc ParvoFLEX buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad ReproCyc ParvoFLEX nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, 
ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie ReproCyc ParvoFLEX 

Visoje ES galiojantis ReproCyc ParvoFLEX registracijos pažymėjimas suteiktas 2019-04-26.  

Daugiau informacijos apie ReproCyc ParvoFLEX rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/reprocyc-parvoflex.  

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. vasario mėn.  
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