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Porcilis® PCV (PCV2 antigen)
En NY vaccine mod PCVD 

- men hvad med diagnostikken?

Kære svinedyrlæge                      

Porcilis® PCV – en NY vaccine mod PCVD
Porcilis® PCV er en ny vaccine til grise mod porcint circovirus type 2 (PCV2). Vaccinen kan gennembryde 
moderate til høje niveauer af maternelle antistoffer. Immunitet indtræder efter 2 uger, og har en registreret 
varighed på 22 uger. Vaccination med Porcilis® PCV reducerer virusmængden i blod og reducerer vægttab i 
forbindelse med PCVD.

Diagnostik af PCVD – er der en standard procedure? 
Der er endnu ikke under danske forhold etableret en generelt alment accepteret standardprocedure for diagnostik 
af et besætningsproblem med PCV2, men der arbejdes på mange fronter med at høste erfaringer med forskellige 
procedurer.

Kvantitativ real-time PCR – en brugbar metode?
Det ser ud til, at en kvantitativ real-time PCR kan give en god indikation af, om de besætningsproblemer, 
man oplever, kunne skyldes infektion med PCV2. Virusmængden i blodet hos klinisk raske grise måles og 
sammenholdes med virusmængden i blodet hos utrivelige grise i samme alder. Kvantitativ PCR bliver tilbudt af 
Veterinærinstituttet.

Vi ønsker at vide mere – i samarbejde med dig!
I Intervet/Schering-Plough Animal Health vil vi gerne vide mere, derfor ønsker vi at komme 
i dialog med praktiserende dyrlæger, der allerede har erfaringer med at diagnosticere PCV2 
eller påtænker at inddrage PCV2-diagnostik i deres daglige arbejde.

For yderliger dialog kontakt venligst Intervet/Schering-Plough Animal Health, 
svinegruppen på tlf. 44 54 69 00.

Med venlig hilsen
Intervet/Schering-Plough Animal Health

Svinegruppen

For yderligere produktinformation se bagsiden
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Porcilis® PCV  Porcint circovirus type 2, antigen. Lægemiddelform: Injektionsvæske, emulsion (vaccine).  Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet 
International BV, Wim de Körverstratt 35, 5831 AN Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: Intervet/Schering-Plough Animal Heath, Literbuen 9, 2740 Skov-
lunde. Indikationsområde: Aktiv immunisering af svin til reduktion af virusmængden i blod og lymfoidt væv og til reduktion af vægttab i forbindelse med en 
PCV2-infektion, som opstår under opvæksten. Kontraindikationer: Ingen. Bivirkninger og risici: Forbigående lokale reaktioner på injektionsstedet kan under 
tiden observeres i form af en hård, varm og nogle gange smertefuld hævelse (med en diameter på op til 10 cm). Disse reaktioner aftager spontant over en periode 
på ca. 14-21 dage, uden væsentlige konsekvenser for dyrenes almene helbredstilstand. Kort efter vaccination kan der opstå en akut overfølsomheds-lignende re-
aktion resulterende i lettere neurologiske symptomer, som kramper og/eller ekscitation, som normalt aftager efter nogle minutter uden at kræve behandling. En 
forbigående stigning i kropstemperaturen, normalt ikke overstigende 1°C, kan forekomme indtil 2 dage efter vaccination. Af og til kan rektaltemperaturen stige 
med op til 2,5° C varende mindre end 24 timer. Nogle smågrise kan blive nedstemte og få nedsat ædelyst i op til 5 dage.  Vaccination kan resultere i forbigående 
nedsat tilvækst i perioden umiddelbart efter vaccinering. Særlig advarlser: Af fremlagt dokumentation kan konkluderes, at et fuldført vaccinationsprogram 
gennembryder middel til høje niveauer af maternelle antistoffer i smågrise. Ingen dokumentation om brug af vaccinen til avlsorner Særlige forsigtighedsregler 
vedrørende brugen: Vaccinér kun raske dyr. Lad vaccinen opnå stuetemperatur og omryst vaccinen grundigt før brug. Brug ikke vaccinationsudstyr med gum-
midele. Særlige forsigtighedsregler for personer:  Til brugeren: Dette produkt indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige 
smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre. I sjældne tilfælde kan det medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående. 
Ved selvinjektion søges omgående lægehjælp, også selv om det kun drejer sig om en lille mængde. Tag indlægssedlen med. Fortsætter smerten i over 12 timer 
efter lægeundersøgelsen, skal der søges lægehjælp igen. Til lægen: Dette produkt indeholder mineralolie. Selv hvis der er tale om små injicerede mængder, kan 
uforsættelig injektion af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i iskæmisk nekrose og endog tab af en finger. Der kræves øjeblikkelig 
kirurgisk behandling, og der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation af det Injicerede område, navnlig når det drejer sig om fingerbløddele eller – sener. 
Anvendelses under drægtighed og laktation: Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Tilbageholdelsestid: 0 døgn. Dosering og 
indgivelsesvej: Lad vaccinen opnå stuetemperatur. Omryst grundigt inden brug. 2 ml/dyr i.m.  i nakkemuskulaturen bag øret. Basisvaccination: 1 dosis 2 gange, 
den første injektion (2 ml) kan gives fra 3-dages-alderen efterfulgt af anden injektion (2 ml) 2-3 uger senere. Pris og  pakninger (pr. 23.06.09): Vejl. udsalgspris 
ekskl. moms; 100 ml plastflaske: kr. 462,73. Udl.: BP. Produktresuméet er ikke gengivet i sin helhed, hvorfor det gratis kan rekvireres fra os eller hentes på www.
produktresume.dk
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