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Suvaxyn PRRS MLV (cepivo (živo) proti virusu prašičjega 
reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS)) 
Pregled zdravila Suvaxyn PRRS MLV in zakaj je odobreno v EU 

 

Kaj je zdravilo Suvaxyn PRRS MLV in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Suvaxyn PRRS MLV je cepivo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zaščito 
prašičev pred prašičjim reprodukcijskim in respiratornim sindromom (PRRS). Ta virusna bolezen lahko 
povzroči zmanjšanje števila prasitev, povečanje pojavov zvrgavanja, števila mrtvorojenih in 
mumificiranih prašičkov, slabotnih prašičkov ob rojstvu ter smrti. Pojavi se lahko tudi bolezen dihal, ki 
lahko zviša umrljivost pri sesnih in odstavljenih prašičkih. 

Zdravilo Suvaxyn PRRS MLV vsebuje modificiran sev živega virusa PRRS, sev 96V198, ki je bil 
oslabljen, tako da ne povzroča bolezni. 

Kako se zdravilo Suvaxyn PRRS MLV uporablja? 

Zdravilo Suvaxyn PRRS MLV je na voljo v obliki liofilizata (pelet, sušenih z zamrzovanjem) in vehikla za 
suspenzijo za injiciranje. Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Zdravilo Suvaxyn PRRS MLV 
se daje pitancem od enega dneva starosti kot enkratna injekcija. Svinjam mladicam (samicam, ki še 
niso imele prašičkov) in plemenskim svinjam (samicam, ki so že imele prašičke) se vbrizga enkratna 
injekcija pred vključitvijo v čredo plemenskih svinj, približno štiri tedne pred brejostjo, in obnovitveni 
odmerek vsakih šest mesecev. Masovno cepljenje se lahko uporabi v čredah, kjer je ugotovljena 
prisotnost evropskega virusa PRRS. Učinkovati začne 21 dni po cepljenju, zaščita pa traja 26 tednov 
po cepljenju. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Suvaxyn PRRS MLV glejte navodilo za uporabo ali se 
posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Suvaxyn PRRS MLV deluje? 

Zdravilo Suvaxyn PRRS MLV je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni 
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mehanizem telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Zdravilo Suvaxyn PRRS MLV vsebuje 
oslabljen sev virusa PRRS. Ko prašič prejme cepivo, imunski sistem prepozna virus kot „tujek“ in proti 
njemu tvori protitelesa. Tako bo v prihodnosti imunski sistem lahko hitreje reagiral proti njemu. To 
pomaga zaščititi prašiča pred boleznijo. 

Kakšne koristi je zdravilo Suvaxyn PRRS MLV izkazalo v študijah? 

Laboratorijske študije podpirajo učinkovitost zdravila Suvaxyn PRRS MLV. Ena študija pri prašičkih je 
pokazala, da zdravilo začne učinkovati 21 dni po cepljenju, v štirih študijah pri prašičkih pa je bilo 
dokazano, da zaščita traja do 26 tednov. Izmed dveh študij, ki so ju izvedli pri svinjah samicah, je ena 
pokazala, da enkratna injekcija, ki se daje od 10 do 11 tednov pred parjenjem, svinje zaščiti pred 
boleznimi, če so virusu izpostavljene 26 tednov po cepljenju. Druga študija pri svinjah je pokazala, da 
obnovitveni odmerek šest mesecev po začetnem cepljenju in po parjenju, ki se izvede štiri mesece po 
drugem cepljenju, zaščiti svinje za sedem mesecev. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Suvaxyn PRRS MLV? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Suvaxyn PRRS MLV so kratkotrajen porast telesne temperature 
(v povprečju 0,5–0,8 C), ki lahko prizadene več kot 1 od 10 prašičev v štirih dneh po cepljenju, ter 
lokalne reakcije v obliki oteklin, ki izginejo brez zdravljenja v petih do devetih dneh. 

Zdravilo Suvaxyn PRRS MLV se ne sme uporabljati v čredah, kjer evropski virus PRRS ni bil odkrit z 
zanesljivimi diagnostičnimi metodami. 

Pri brejih mladicah in plemenskih svinjah, ki nikoli niso bile izpostavljene virusu PRRS, se zdravilo 
Suvaxyn PRRS MLV ne sme uporabljati v drugi polovici brejosti, ker virus v cepivu lahko prehaja skozi 
placento in vpliva na zmožnost reprodukcije. Cepivo se ravno tako ne sme uporabljati pri plemenskih 
merjascih, ki so namenjeni za proizvodnjo semena, saj se virus PRRS lahko širi prek semena. 

Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Suvaxyn PRRS MLV, 
glejte navodilo za uporabo. 

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

Ni posebnih previdnostnih ukrepov. 

Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

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

Karenca za meso prašičev, ki so prejeli cepivo Suvaxyn PRRS MLV, je nič dni, kar pomeni, da ni 
obvezne čakalne dobe. 

Zakaj je bilo zdravilo Suvaxyn PRRS MLV odobreno v EU? 

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

Druge informacije o zdravilu Suvaxyn PRRS MLV 

Zdravilo Suvaxyn PRRS MLV je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej EU, 24. avgusta 2017. 
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Nadaljnje informacije o zdravilu Suvaxyn PRRS MLV so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-prrs-mlv 

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen aprila 2019. 


	Kaj je zdravilo Suvaxyn PRRS MLV in za kaj se uporablja?
	Kako se zdravilo Suvaxyn PRRS MLV uporablja?
	Kako zdravilo Suvaxyn PRRS MLV deluje?
	Kakšne koristi je zdravilo Suvaxyn PRRS MLV izkazalo v študijah?
	Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Suvaxyn PRRS MLV?
	Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?
	Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane?
	Zakaj je bilo zdravilo Suvaxyn PRRS MLV odobreno v EU?
	Druge informacije o zdravilu Suvaxyn PRRS MLV

