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Suvaxyn PRRS MLV [vaccin împotriva virusului 
sindromului respirator și reproductiv porcin (PRRS), viu] 
Prezentare generală a Suvaxyn PRRS MLV și a motivelor autorizării sale în UE 

 

Ce este Suvaxyn PRRS MLV și pentru ce se utilizează? 

Suvaxyn PRRS MLV este un vaccin veterinar utilizat pentru a proteja porcii împotriva sindromului 
respirator și reproductiv porcin (PRRS). Această boală virală la porci poate avea drept rezultat 
scăderea ratelor fătării (nașterii), creșterea ratei avorturilor, a fătărilor de purcei morți, mumificați, 
precum și a fătărilor de purcei vii și slăbiți și a mortalității. Poate exista și o boală a căilor respiratorii, 
care poate determina rate crescute ale mortalității în rândul purceilor sugari și a celor înțărcați. 

Suvaxyn PRRS MLV conține tulpina 96V198, o tulpină modificată a virusului PRRS viu, care a fost 
atenuată pentru a nu cauza boala. 

Cum se utilizează Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV este disponibil sub formă de liofilizat (pelete liofilizate) și solvent pentru 
prepararea unei suspensii injectabile și se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. 
Suvaxyn PRRS MLV se administrează ca injecție unică porcilor pentru îngrășat începând cu vârsta de 
1 zi. La scrofițe (porcine femele care încă nu au avut purcei) și la scroafe (porcine femele care au avut 
purcei) se administrează o injecție unică înainte de introducerea în efectiv, cu aproximativ 4 săptămâni 
înainte de reproducere, și o injecție de rapel o dată la 6 luni. Vaccinarea în masă poate fi utilizată la 
efectivele în care este cunoscută prezența virusului PRRS European. Protecția începe să fie eficace la 
21 de zile după vaccinare și durează timp de 26 de săptămâni după vaccinare. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Suvaxyn PRRS MLV, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV este un vaccin. Vaccinurile acționează „învățând” sistemul imunitar (mecanismul 
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natural de apărare al organismului) cum să se apere împotriva unei boli. Suvaxyn PRRS MLV conține o 
tulpină atenuată a virusului PRRS. Atunci când vaccinul este administrat unui porc, sistemul imunitar al 
acestuia recunoaște virusul drept „străin” și produce anticorpi împotriva lui. În viitor, sistemul imunitar 
va fi capabil să reacționeze mai rapid împotriva virusului. Aceasta va ajuta la protecția porcilor 
împotriva bolii. 

Ce beneficii a prezentat Suvaxyn PRRS MLV pe parcursul studiilor? 

Eficacitatea Suvaxyn PRRS MLV a fost susținută de studii de laborator. Un studiu la purcei a demonstrat 
că vaccinul începe să fie eficace la 21 de zile după vaccinare, iar alte patru studii la purcei au 
demonstrat că protecția durează până la 26 de săptămâni. S-au efectuat două studii la scroafe, din 
care unul a demonstrat că vaccinarea în doză unică cu 10 până la 11 săptămâni înainte de împerechere 
le protejează împotriva bolii atunci când sunt expuse la virus după 26 de săptămâni de la vaccinare. Al 
doilea studiu la scroafe a arătat că o doză de rapel a vaccinului la 6 luni după vaccinarea inițială, în 
condițiile în care împerecherea are loc la 4 luni după a doua vaccinare, a oferit protecție timp de 7 luni. 

Care sunt riscurile asociate cu Suvaxyn PRRS MLV? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Suvaxyn PRRS MLV sunt creșterea tranzitorie a 
temperaturii corpului (în medie cu 0,5-0,8°C), care poate afecta mai mult de 1 porc din 10 în decurs de 
4 zile de la vaccinare, și reacții locale sub formă de umflături, care dispar fără tratament în decurs de 
5 până la 9 zile. 

Este contraindicată utilizarea Suvaxyn PRRS MLV în efectivele unde virusul PRRS European nu a fost 
detectat prin metode de diagnosticare fiabile. 

În cazul scrofițelor și al scroafelor fără expunere anterioară la virusul PRRS, Suvaxyn PRRS MLV este 
contraindicat în a doua jumătate a perioadei de gestație, deoarece virusul din vaccin poate traversa 
placenta și poate afecta rata natalității. Suvaxyn PRRS MLV este contraindicat și la vierii care produc 
material seminal întrucât virusul PRRS poate fi răspândit prin spermă. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse raportate asociate cu Suvaxyn PRRS MLV, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Nu sunt necesare precauții speciale. 

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman. 

Perioada de așteptare pentru carnea provenită de la porcii tratați cu Suvaxyn PRRS MLV este de „zero” 
zile, ceea ce înseamnă că nu există o perioadă de așteptare obligatorie. 

De ce este Suvaxyn PRRS MLV autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Suvaxyn PRRS MLV sunt mai mari 
decât riscurile asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 
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Alte informații despre Suvaxyn PRRS MLV 

Suvaxyn PRRS MLV a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 24 
august 2017. 

Mai multe informații despre Suvaxyn PRRS MLV se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-prrs-mlv. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în aprilie 2019. 
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