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Respiporc FLU3 (sigade A-gripi inaktiveeritud viirus) 
Respiporc FLU3 ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Respiporc FLU3 ja milleks seda kasutatakse? 

Respiporc FLU3 on vaktsiin, mis sisaldab sigade A-gripi 3 inaktiveeritud (hävitatud) tüve. Respiporc 
FLU3 on süstesuspensioon. 

Vaktsiini Respiporc FLU3 kasutatakse sigade, sealhulgas üle 56-päevaste tiinete emiste 
vaktsineerimiseks sigade gripi vastu, et aidata neid kliiniliselt ja vähendada viiruse sisaldust kopsudes. 
Vaktsiini Respiporc FLU3 kasutatakse ka tiinete emiste vaktsineerimiseks pärast esmast 
immuniseerimist, manustades neile ühe annuse 14 päeva enne poegimist, et emise piim sisaldaks 
piisavas koguses antikehi, mis aitavad kaitsta põrsaid sigade gripi eest vähemalt 33 päeva jooksul 
pärast sündi. 

Kuidas vaktsiini Respiporc FLU3 kasutatakse? 

Respiproc FLU3 on retseptivaktsiin. Esmaseks vaktsineerimiseks manustatakse põrsastele, 
nooremistele ja emistele 2 ühe annuse süstet. Kordusvaktsineerimine on võimalik igas tiinuse etapis ja 
imetamise ajal. Kui vajate Respiporc FLU3 kasutamise kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte 
või pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Respiporc FLU3 toimib?  

Respiporc FLU3 on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke 
kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Respiporc FLU3 sisaldab väheses koguses sigade 
gripi modifitseeritud ja seejärel hävitatud viirust, mis muidu tekitab kahjustusi ja haigust. Vaktsiin 
sisaldab parema immuunvastuse tekitamiseks ka adjuvante (toimet tugevdavaid aineid). Kui seale 
manustatakse vaktsiini, peab immuunsüsteem inaktiveeritud viirusi võõrasteks ja tekitab nende vastu 
antikehi. Kui immuunsüsteem puutub nende viirustega hiljem uuesti kokku, tekivad antikehad 
kiiremini. See kaitseb sigu selle haiguse eest. 
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 Milles seisneb uuringute põhjal Respiporc FLU3 kasulikkus? 

Respiporc FLU3 efektiivsust uuriti vähemalt 56-päevastel loomadel ning emistel enne tiinust ja tiinuse 
ajal. Uuringud tõendavad, et vaktsiin kaitseb sigade gripi eest. 

Respiporc FLU3 kasutamine sigadel vähendab sigade A-gripi viiruse põhjustatud kliinilisi nähte ja 
viiruse sisaldust kopsudes.  

Mis riskid vaktsiiniga Respiporc FLU3 kaasnevad? 

Vähestel sigadel võib pärast vaktsineerimist tekkida süstekohal kerge turse, mis kaob 2 päevaga. 
Mõnikord võib pärast vaktsineerimist veidi tõusta rektaalne kehatemperatuur. 

Respiporc FLU3 kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Juhuslikul enesesüstimisel võib tekkida ainult süstekoha kerge reaktsioon. Ravimi omaduste 
kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati vaktsiini Respiporc FLU3 ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 
liha inimtoiduks tarvitada. Vaktsiiniga Respiporc FLU3 ravitud sigade liha keeluaeg on 0 päeva, mis 
tähendab, et keeluaega ei ole. 

Vaktsiini Respiporc FLU3 Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Respiporc FLU3 kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja 
vaktsiini kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave vaktsiini Respiporc FLU3 kohta 

Respiporc FLU3 müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 14. jaanuaril 2010.  

Lisateave vaktsiini Respiporc FLU3 kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/respiporc-flu3 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2020. 
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