
1 

PAKENDI INFOLEHT 
 
 
1. Veterinaarravimi nimetus 

 
Porcilis M Hyo ID ONCE, süsteemulsioon sigadele 
 
 
2. Koostis 

 
Üks 0,2 ml annus sisaldab: 
 
Toimeaine: 

Inaktiveeritud Mycoplasma hyopneumoniae, tüvi 11:  6,5 log2 Ab tiiter* 
*Antikehade keskmine tiiter (Ab) saavutatuna pärast hiirte nakatamist 1/1000 sea annusega 

 
Adjuvandid: 

Kerge vedel parafiin  34,6 mg 
dl--tokoferüülatsetaat  2,5 mg 
 
Valge kuni peaaegu valge emulsioon, pärast loksutamist kreemja välimusega. 
 
 
3. Loomaliigid 

 
Siga. 
 
 
4. Näidustused 

 
Sigade aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada Mycoplasma hyopneumoniae nakkusest 
põhjustatud kopsukahjustusi ja ööpäevase massi-iibe langust nuumaperioodil. 
 
Immuunsuse teke:   3 nädalat pärast vaktsineerimist. 
Immuunsuse kestus:  22 nädalat pärast vaktsineerimist. 
 
 
5. Vastunäidustused 

 
Ei ole. 
 
 
6. Erihoiatused 

 
Erihoiatused 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Kasutajale: 
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik iseendale süstimine võib põhjustada tugevat valu ja 
turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud 
sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole. Selle veterinaarravimi juhuslikul iseendale 
süstimisel võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus 
on väga väike. Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti 
arsti poole. 
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Arstile: 
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik 
veterinaarravimi süstimine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi 
sõrme kaotuse. Tuleb otsida KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja 
loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus. 
 
Koostoime teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib põrsastele alates 
3 nädala vanusest manustada samal päeval, kuid kokku segamata vaktsiiniga Porcilis PRRS 
(intradermaalselt) ja/või kokku segamata vaktsiiniga Porcilis PCV ID või vaktsiiniga Porcilis PCV ID, 
mis on kokku segatud vaktsiiniga Porcilis Lawsonia ID. Tagada tuleb, et kokku segamata vaktsiinide 
manustamiskohtade vahele jääks vähemalt 3 cm. Võimalikud kõrvaltoimed on välja toodud lõigus 
„Kõrvaltoimed“, välja arvatud süstekoha turse, mis võib üksikutel sigadel ulatuda kuni 6 cm. 
Süstekoha turse võib kesta 8 nädalat ja sellega kaasneb väga sageli punetus ja koorikute teke. Kooriku 
eemaldamisel võib sageli täheldada väikest nahakahjustust. 
 
Enne manustamist tuleb tutvuda vaktsiinide Porcilis PCV ID, Porcilis Lawsonia ID ja Porcilis PRRS 
ravimiinfoga. 
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste 
veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eelpool loetletud vaktsiinidega. Seetõttu tuleb selle 
vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul 
eraldi. 
 
Üleannustamine 
Pärast kahekordse annuse manustamist ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid kui neid, mida on 
mainitud kõrvaltoimete lõigus. Siiski võivad need reaktsioonid olla rohkem väljendunud. Täheldada 
võib mööduvat keskmist kehatemperatuuri tõusu 1,0 °C. Esineda võivad paiksed reaktsioonid 
maksimaalselt kuni 7 cm diameetriga. Paiksed reaktsioonid kaovad täielikult ligikaudu 9 nädala 
jooksul pärast vaktsineerimist. 
 
Kokkusobimatus 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega. 
 
 
7. Kõrvaltoimed 

 
Siga: 

Väga sage 

(kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem 
kui 1 loomal 10-st ravitud loomast): 

kehatemperatuuri tõus (1), süstekoha turse (2) 

Harv 

(1 kuni 10 loomal 10 000-st ravitud 
loomast): 

pikali heitmine, haiglane olek 

(1) Vaktsineerimise päeval esineb väga sageli mööduv kehatemperatuuri tõus (keskmiselt 0,7 °C, üksikutel 
sigadel kuni 2 °C). Loomade kehatemperatuur normaliseerub 1 kuni 2 päeva pärast temperatuuri haripunkti 
täheldamist.  
(2) Väga sageli on loomadel täheldatud mööduvaid paikseid reaktsioone, mis seisnevad peamiselt kuni 4 cm 
läbimõõduga kõvade mittevalulike nööbitaoliste tursete tekkimises. Üksikutel sigadel võib täheldada tursete 

punetust ja/või bifaasilist suurenemist ja vähenemist ning järgmise suurenemise ja vähenemisena avalduvat 
mustrit. Paiksed reaktsioonid kaovad täielikult ligikaudu 7 nädala jooksul pärast vaktsineerimist.  
 
Kõrvaltoimetest teatamine on oluline. See võimaldab ravimi ohutuse pidevat jälgimist. Kui täheldate 
ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või 
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arvate, et veterinaarravim ei toimi, võtke kõigepealt ühendust oma loomaarstiga. Samuti võite teatada 
mis tahes kõrvaltoimetest ravimi müügiloa hoidjale või ravimi müügiloa hoidja kohalikule esindajale, 
kasutades käesoleva infolehe lõpus esitatud kontaktandmeid või riiklikku teavitussüsteemi. 
 
 
8. Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja -meetod 

 
Intradermaalne. 
 
Manustage intradermaalselt 0,2 ml looma kohta, eelistatult kaela külgedele või piki seljalihaseid, 
kasutades sobivat mitmeannuselist nõelata süstimisseadet, millega saab vaktsiinikoguse (0,2 ml ±10%) 
viia intradermaalselt joana läbi naha epidermaalkihtide. Intradermaalse manustamise järgselt leitav 
väike mööduv nahasisene kühmuke viitab õigele vaktsineerimistehnikale. 
Porcilis M Hyo ID ONCE ohutust ja efektiivsust tõestati kasutades seadet IDAL. 
 
Vaktsineerimisskeem: 
Vaktsineerida ühekordselt alates 2 nädala vanusest.  
 
 
9. Soovitused õige manustamise osas 

 
Enne vaktsiini manustamist lasta sellel soojeneda toatemperatuurini (15 C...25 C) ja loksutada 
hoolikalt enne kasutamist. 
Vältida vaktsiini saastumist. 
 
 
10. Keeluajad 

 
0 päeva. 
 
 
11. Säilitamise eritingimused 

 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida külmkapis (2 C...8 C).  
On näidatud, et 3-päevane transport temperatuuril 30 C ei avaldanud ravimi kvaliteedile mingit mõju.  
Mitte lasta külmuda. 
Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil/karbil. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 tundi. 
 
 
12. Erinõuded ravimpreparaadi hävitamiseks 

 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga. 
Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele 
vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme. 
Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
Küsige oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. 
 
 
13. Veterinaarravimite klassifikatsioon 

 
Retseptiravim. 
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14. Müügiloa number (numbrid) ja pakendi suurused 

 
1685 
 
Kartongkarp 1, 5 või 10 klaasviaaliga, milles on 10 ml (50 annust) või 20 ml (100 annust). 
Kartongkarp 1, 5 või 10 PET-viaaliga, milles on 20 ml (100 annust). 
 
Viaalid on suletud nitriilist punnkorgiga (tüüp I, Ph. Eur) ja kaetud kodeeritud alumiiniumkattega. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
 
15. Pakendi infolehe viimase läbivaatamise kuupäev 

 
Detsember 2022 
 
Üksikasjalik teave selle veterinaarravimi kohta on liidu ravimite andmebaasis 
(https://medicines.health.europa.eu/veterinary). 
 
 
16. Kontaktandmed 

 
Müügiloa hoidja ja ravimpartii vabastamise eest vastutav tootja: 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
Kontaktandmed võimalikest kõrvaltoimetest teatamiseks: 
Intervet International B.V.  
Tel: + 37052196111 
 
 


