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Respiporc FLU3 (kiaulių A tipo gripo viruso inaktyvuotų 
padermių vakcina) 
Respiporc FLU3 ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Respiporc FLU3 ir kam jis naudojamas? 

Respiporc FLU3 – tai vakcina, kurios sudėtyje yra kiaulių A tipo gripo viruso 3 skirtingų inaktyvuotų 
(nukenksmintų) padermių. Respiporc FLU3 yra injekcinė suspensija. 

Respiporc FLU3 skirtas kiaulėms nuo 56 dienų amžiaus, įskaitant paršingas kiaules, vakcinuoti nuo 
kiaulių gripo, siekiant sumažinti klinikinius ligos požymius ir virusų kiekį plaučiuose. Respiporc FLU3 
taip pat naudojamas paršavedžių vakcinacijai po pirmosios imunizacijos, joms skiriant vieną dozę likus 
14 dienų iki apsiparšiavimo, kad paršavedžių piene susidarytų pakankamai antikūnų, padedančių 
apsaugoti paršelius nuo kiaulių gripo mažiausiai iki 33 dienų amžiaus. 

Kaip naudoti Respiporc FLU3? 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. Vykdant pirminę vakcinaciją, paršeliams, kiaulaitėms ir 
paršavedėms sušvirkščiamos dvi injekcijos po vieną dozę. Palaikomoji vakcinacija galima bet kuriuo 
paršingumo ir laktacijos laikotarpiu. Daugiau informacijos apie Respiporc FLU3 naudojimą rasite 
informaciniame lapelyje arba kreipkitės į veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Respiporc FLU3?  

Respiporc FLU3 yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą 
apsisaugoti nuo ligos. Respiporc FLU3 sudėtyje yra truputis modifikuoto ir nukenksminto ligą ir žaizdas 
sukeliančio kiaulių gripo viruso. Vakcinos sudėtyje taip pat yra adjuvantų, kurie skatina geresnį atsaką. 
Vakcinuotos kiaulės imuninė sistema atpažįsta virusą kaip svetimkūnį ir ima gaminti jį naikinančius 
antikūnus. Ateityje, šiems virusams vėl patekus į kiaulės organizmą, imuninė sistema gebės greičiau 
pagaminti antikūnus. Tai padeda apsaugoti kiaules nuo ligos. 
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 Kokia Respiporc FLU3 nauda nustatyta tyrimuose? 

Respiporc FLU3 veiksmingumas tirtas 56 dienų ir vyresniems gyvuliams bei paršingoms kiaulėms iki 
paršingumo pradžios ir paršingumo laikotarpiu. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad vakcina apsaugo nuo 
kiaulių gripo. 

Respiporc FLU3 paskiepytoms kiaulėms sumažėja klinikinių ligos požymių ir viruso kiekis plaučiuose, 
užsikrėtus kiaulių A tipo gripo viruso sukelta infekcija.  

Kokia rizika siejama su Respiporc FLU3 naudojimu? 

Švirkštimo vietoje kai kurioms kiaulėms gali pasireikšti nežymus patinimas, paprastai atslūgstantis per 
2 dienas. Kartais po sušvirkštimo gali nežymiai pakilti rektinė temperatūra. 

Išsamų visų šalutinių reiškinių ir apribojimų vartojant Respiporc FLU3 sąrašą galima rasti 
informaciniame lapelyje. 

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

Atsitiktinai įsišvirkštus vaisto, turėtų pasireikšti tik nestipri reakcija injekcijos vietoje. Į Respiporc FLU3 
vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, taip pat nurodytos 
atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų savininkai arba 
prižiūrėtojai. 

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 Respiporc FLU3 skiepytų kiaulių mėsai yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus 
galima naudoti iš karto. 

Kodėl Respiporc FLU3 buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Respiporc FLU3 nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis 
gali būti registruotas vartoti ES. 

Kita informacija apie Respiporc FLU3 

Visoje ES galiojantis Respiporc FLU3 registracijos pažymėjimas suteiktas 2010 m. sausio 14 d.  

Išsamią informaciją apie Respiporc FLU3 rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/respiporc-flu3 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2020-03. 
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