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ReproCyc ParvoFLEX (inaktywowana szczepionka 
przeciwko parwowirusowi świń) 
Przegląd wiedzy na temat szczepionki ReproCyc ParvoFLEX i uzasadnienie 
udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest szczepionka ReproCyc ParvoFLEX i w jakim celu się ją stosuje? 

ReproCyc ParvoFLEX jest szczepionką weterynaryjną podawaną samicom świń w celu ochrony ich 
nienarodzonych prosiąt przed zakażeniem parwowirusem świń przez łożysko. Parwowirus świń 
powoduje niepłodność, martwe urodzenia i małą liczebność miotów u świń. ReproCyc ParvoFLEX 
zawiera inaktywowany (zabity) szczep parwowirusa świń 27a białko wirusowe 2. 

Jak stosować szczepionkę ReproCyc ParvoFLEX? 

Szczepionka wydawana z przepisu lekarza. Szczepionka ReproCyc ParvoFLEX jest dostępna w postaci 
przeznaczonej do wstrzykiwania. Podaje się ją domięśniowo samicom świń od 5. miesiąca życia. W 
pierwszym cyklu szczepienia podaje się dwa wstrzyknięcia w odstępie 3 tygodni, przy czym drugie 
wstrzyknięcie należy podać przynajmniej 3 tygodnie przed kryciem. Działanie ochronne rozpoczyna się 
na początku ciąży i trwa sześć miesięcy. W celu utrzymania odporności można co 6 miesięcy podawać 
jednorazowe wstrzyknięcie przypominające. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szczepionki ReproCyc ParvoFLEX, należy zapoznać 
się z ulotką informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa szczepionka ReproCyc ParvoFLEX? 

ReproCyc ParvoFLEX jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na „uczeniu” układu 
odpornościowego (naturalny system obronny organizmu), w jaki sposób bronić się przed chorobą. 
Szczepionka zawiera białko parwowirusa świń, który nie wywołuje choroby. Po podaniu samicom świń 
szczepionki ReproCyc ParvoFLEX układ odpornościowy zwierzęcia rozpoznaje białko wirusa jako 
strukturę „obcą” i wytwarza skierowane przeciwko niemu przeciwciała. W przypadku kontaktu z tym 
wirusem w przyszłości układ odpornościowy zwierzęcia będzie w stanie szybko zareagować. Pomoże to 
chronić nienarodzone prosięta przed zakażeniem parwowirusem świń w okresie ciąży. 

ReproCyc ParvoFLEX zawiera również adiuwant (składnik wzmacniający reakcję odpornościową) 
karbomer. 
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Jakie korzyści ze stosowania szczepionki ReproCyc ParvoFLEX 
zaobserwowano w badaniach? 

W trzech badaniach laboratoryjnych wykazano, że ReproCyc ParvoFLEX chroni przed zakażeniem 
parwowirusem świń przez łożysko, gdyż u ponad 95% prosiąt zaszczepionych samic świń występowała 
ochrona przed zakażeniem, o czym świadczy brak obecności parwowirusa. 

W badaniu terenowym przeprowadzonym w Hiszpanii wykazano, że szczepionka ReproCyc ParvoFLEX 
podawana samicom świń była tak samo skuteczna jak zatwierdzona szczepionka przeciwko 
parwowirusowi świń, Parvoseng, co stwierdzono na podstawie płodności zaszczepionych zwierząt, 
liczby martwych urodzeń i liczebności miotów. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki ReproCyc ParvoFLEX? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem szczepionki ReproCyc ParvoFLEX (mogące 
wystąpić u więcej niż 1 zwierzęcia na 10) to krótkotrwałe zaczerwienienie lub opuchlizna (do 4 cm) w 
miejscu wstrzyknięcia. Reakcje te ustępują samoistnie w ciągu dwóch do pięciu dni. 

Po szczepieniu może wystąpić podwyższenie temperatury ciała (u 1 zwierzęcia na 10), które ustępuje 
samoistnie w ciągu 24 do 48 godzin. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje szczepionkę lub ma 
kontakt ze zwierzęciem? 

Brak. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Okres karencji na mięso pochodzące od świń leczonych szczepionką ReproCyc ParvoFLEX wynosi „zero” 
dni, co oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania. 

Na jakiej podstawie szczepionka ReproCyc ParvoFLEX jest dopuszczona do 
obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania szczepionki ReproCyc 
ParvoFLEX przewyższają ryzyko i że może ona być dopuszczona do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące szczepionki ReproCyc ParvoFLEX 

W dniu 26/04/2019 r. szczepionka ReproCyc ParvoFLEX otrzymała pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu, ważne w całej Unii Europejskiej.  

Dalsze informacje dotyczące szczepionki ReproCyc ParvoFLEX znajdują się na stronie internetowej 
Agencji pod adresem: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/reprocyc-parvoflex.  

Data ostatniej aktualizacji: 02.2019.  
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