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Litteratur: 1. H.-j. Riising, et al. J. Vet. Med. B 52, 296-300 (2005)

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte. Injektionsvæske, suspension (vaccine). Adjuvans: Diluvac Forte (DF) dl-α-tocopherolacetat. Indikationsområde: Til aktiv immunisering af små-
grise ved aktiv immunisering af søer og gylte for reduktion af dødelighed og kliniske tegn på neonatal enterotoksikose i de første levedøgn forårsaget af de E. coli, som udtrykker 
adhæsinerne F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P). Kontraindikationer: Ingen. Bivirkninger og risici: En gennemsnitlig, forbigående stigning i  legemstempera-
tur på 1°C, hos nogle svin op til 3°C, kan forekomme de første 24 timer efter vaccination. Nedsat appetit og sløvhed kan forekomme hos ca. 10% af dyrene, men forsvinder indenfor 
1-3 dage. En forbigående hævelse samt rødmen på injektionsstedet kan ses hos 5% af dyrene der lejlighedsvis varer i mere end 14 dage. Særlige forsigtighedsregler: Vacciner kun 
raske dyr. Omrystes grundigt før brug. Vaccinen skal have stuetemperatur (15-25 °C) før vaccinationen påbegyndes. Særlige advarsler: Ved selvinjektion søges lægehjælp. Tilba-
geholdelsestid: 0 døgn. Dosering: 2 ml/gris i.m. Basisvaccination: Søer og gylte, der ikke tidligere er vaccineret med dette lægemiddel, bør fortrinsvis gives en injektion 6 til 8 før 
forventet faring efterfulgt af en injektion 4 uger senere. Revaccination: Én enkelt vaccination gives i anden halvdel af hver efterfølgende drægtighedsperiode, helst 2 til 4 uger før 
forventet faringstidspunkt. Udl.: BP. Pris og pakninger (pr. 01.01.08): Vejl. udsalgspris ekskl. moms. 50 ml PET flaske: Kr. 248,49.

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte

Hurtig og effektiv beskyttelse mod E. coli

• Indeholder specifikke antigener mod fimbrieadhæsion - F4ab, F4ac, F5 & F6           

• Indeholder specifikke antigener mod LT-toksoid:

• Giver markant højere serum- og kolostrum antistoftitre1.

• Højt beskyttende niveau i grise via maternelle antistoffer1.
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Antistoftitre i serum og kolostrum (gns. log2) hos søerne1

•  Vaccinerede søer 
havde markant 
højere serum- og 
kolostrumtitre af 
specifikke anti-
stoffer mod F4ab, 
F4ac, F5, F6 og LT 
antigener.


