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Respiporc FLU3 (инактивиран вирус А на 
инфлуенца / свине) 
Преглед на Respiporc FLU3 и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Respiporc FLU3 и за какво се използва? 

Respiporc FLU3 е ваксина, която съдържа 3 различни инактивирани (отслабени) щама на вирус А 
на инфлуенца при свинете. Respiporc FLU3 представлява инжекционна суспензия. 

Respiporc FLU3 се използва за имунизация на прасета след 56-дневна възраст, включително при 
бременни свине, срещу инфлуенца при свинете за облекчаване на клиничните признаци, но и за 
намаляване на количеството на вируса в белия дроб. Respiporc FLU3 се използва също за 
имунизация на бременни свине след началната им имунизация чрез инжектиране на еднократна 
доза 14 дни преди опрасване, така че млякото на майките свине да съдържа достатъчно антитела 
за осигуряване на клинична защита на прасенцата срещу инфлуенца при свинете в продължение 
на най-малко 33 дни след раждането. 

Как се използва Respiporc FLU3? 

Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. За начална ваксинация 
се поставят 2 инжекции от една доза на прасенца, млади женски свине и свине майки. На всеки 
етап от бременността и кърменето може да се приложи бустер. За практическа информация 
относно употребата на Respiporc FLU3 прочетете листовката или попитайте своя ветеринарен 
лекар или фармацевт. 

Как действа Respiporc FLU3?  

Respiporc FLU3 е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените 
защитни сили на организма) да се защитава от дадено заболяване. Respiporc FLU3 съдържа малки 
количества от модифицирана и след това отслабена форма на вируса на инфлуенца при свинете, 
който причинява лезии и заболяване. Ваксината съдържа също „аджуванти“ за стимулиране на 
по-добър отговор. При прилагане на ваксината имунната система на прасето разпознава 
отслабените вируси като „чужди“ и произвежда антитела срещу тях. Впоследствие, когато отново 
бъде изложена на вируси, имунната система ще може по-бързо да образува антитела. Това помага 
за защитата на свинете срещу заболяването. 
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 Какви ползи от Respiporc FLU3 са установени в проучванията? 

Ефективността на Respiporc FLU3 е проучена при животни на възраст 56 дни и по-големи и при 
свине преди и по време на бременност и проучванията показват, че ваксината предпазва от 
инфлуенца при свинете. 

Употребата на Respiporc FLU3 при свине намалява клиничните признаци и намалява количеството 
на вируса в белия дроб след инфекция, причинена от вирус А на инфлуенца при свинете.  

Какви са рисковете, свързани с Respiporc FLU3? 

След ваксинацията при малък брой прасета е възможно да се появи слаб оток на мястото на 
инжектиране, който намалява в рамките на 2 дни. Понякога е възможно слабо повишаване на 
ректалната температура след ваксинацията. 

За пълния списък на неблагоприятните реакции и ограниченията при Respiporc FLU3 вижте 
листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

При случайно самоинжектиране се очаква само слаба реакция на мястото на инжектиране. 
Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Respiporc FLU3, включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и 
собствениците на животни или животновъдите. 

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на 
храни? 

Карентният срок е необходимият период след прилагането на ветеринарномедицинския продукт, 
преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от 
хора. Карентният срок за месото от прасета, третирани с Respiporc FLU3, е нула дни, което 
означава, че не е необходим период на изчакване. 

Защо Respiporc FLU3 е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Respiporc FLU3 са по-големи от 
рисковете и този продукт може да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Respiporc FLU3: 

На 14 януари 2010 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Respiporc FLU3, 
валиден в ЕС.  

Допълнителна информация за Respiporc FLU3 може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/respiporc-flu3 

Дата на последно актуализиране на текста 03-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/respiporc-flu3

	Какво представлява Respiporc FLU3 и за какво се използва?
	Как се използва Respiporc FLU3?
	Как действа Respiporc FLU3?
	Какви ползи от Respiporc FLU3 са установени в проучванията?
	Какви са рисковете, свързани с Respiporc FLU3?
	Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?
	Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на храни?
	Защо Respiporc FLU3 е лицензиран в ЕС?
	Допълнителна информация за Respiporc FLU3:

