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ReproCyc ParvoFLEX (inaktivirano cepivo proti prašičjemu 
parvovirusu) 
Pregled zdravila ReproCyc ParvoFLEX in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo ReproCyc ParvoFLEX in za kaj se uporablja? 

Zdravilo ReproCyc ParvoFLEX je cepivo za uporabo v veterinarski medicini, ki se daje samicam prašiča 
za zaščito nerojenih pujskov pred okužbo s prašičjim parvovirusom skozi posteljico. Prašičji parvovirus 
povzroča neplodnost, mrtvorojenost in majhne mladiče pri samicah prašiča. Zdravilo ReproCyc 
ParvoFLEX vsebuje inaktivirano (uničeno) virusno beljakovino 2 prašičjega parvovirusa seva 27a. 

Kako se zdravilo ReproCyc ParvoFLEX uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila ReproCyc ParvoFLEX je le na recept, na voljo pa je v obliki injekcije. 
Daje se v mišico samic prašiča od petega meseca starosti. Začetni program cepljenja obsega dve 
injekciji v razmiku treh tednov, pri čemer se druga injekcija da vsaj tri tedne pred parjenjem. Zaščita 
se začne na začetku brejosti in traja šest mesecev. Enkratna obnovitvena injekcija se lahko daje vsakih 
šest mesecev, da se ohranja imunost. 

Za več informacij glede uporabe zdravila ReproCyc ParvoFLEX glejte navodilo za uporabo ali se 
posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo ReproCyc ParvoFLEX deluje? 

Zdravilo ReproCyc ParvoFLEX je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni 
mehanizem telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Cepivo vsebuje beljakovino prašičjega 
parvovirusa, ki ne povzroča bolezni. Ko samice prašiča prejmejo zdravilo ReproCyc ParvoFLEX, imunski 
sistem živali prepozna virusne beljakovine kot „tujke“ in začne proti njim tvoriti protitelesa. Ob ponovni 
izpostavitvi živali virusu se bo imunski sistem tako hitro odzval. Nerojene pujske bo pomagal zaščititi 
pred okužbami s prašičjim parvovirusom med brejostjo. 

ReproCyc ParvoFLEX vsebuje tudi adjuvant (učinkovino, ki krepi imunski odziv) karbomer. 
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Kakšne koristi je zdravilo ReproCyc ParvoFLEX izkazalo v študijah? 

Tri laboratorijske študije so pokazale, da zdravilo ReproCyc ParvoFLEX ščiti pred okužbo s prašičjim 
parvovirusom skozi posteljico, saj je bilo več kot 95 % pujskov cepljenih samic prašiča zaščitenih pred 
okužbo, kar se kaže z odsotnostjo parvovirusa. 

Terenska študija v Španiji je pokazala, da je bilo zdravilo ReproCyc ParvoFLEX, ki so ga dajali samicam 
prašiča, enako učinkovito kot odobreno cepivo proti prašičjemu parvovirusu, Parvoseng, kar so merili s 
plodnostjo cepljenih živali, številom mrtvih rojstev in velikostjo mladičev. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom ReproCyc ParvoFLEX? 

Najpogostejši neželeni učinek zdravila ReproCyc ParvoFLEX (ki lahko prizadene več kot 1 žival od 10) 
je kratkotrajna rdečina ali oteklina (do 4 cm) na mestu injiciranja. Te reakcije izzvenijo brez 
zdravljenja v dveh do petih dneh. 

Po cepljenju lahko pride do zvišanja telesne temperature (ki lahko prizadene največ 1 žival od 10), 
vendar ta izzveni v 24 do 48 urah. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Jih ni. 

Kakšna je karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. 

Karenca za meso prašičev, zdravljenih z zdravilom ReproCyc ParvoFLEX, je „nič“ dni, kar pomeni, da ni 
obvezne čakalne dobe. 

Zakaj je zdravilo ReproCyc ParvoFLEX odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je odločila, da so koristi zdravila ReproCyc ParvoFLEX večje od z njim 
povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu ReproCyc ParvoFLEX 

Zdravilo ReproCyc ParvoFLEX je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 
26/04/2019.  

Nadaljnje informacije o zdravilu ReproCyc ParvoFLEX so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/reprocyc-parvoflex.  

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen februarja 2019.  
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