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PAKENDI INFOLEHT 
Porcilis Lawsonia, süsteemulsiooni lüofilisaat ja lahusti sigadele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Porcilis Lawsonia, süsteemulsiooni lüofilisaat ja lahusti sigadele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Üks 2 ml annus manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini sisaldab: 
 
Toimeained (lüofilisaat): 
Inaktiveeritud Lawsonia intracellularis’e tüvi SPAH-08    5323 Ü1 
 
1 Antigeeni massiühikud määratuna in vitro tugevustestiga (ELISA) 

 
Adjuvant (lahusti): 
Kergmineraalõli    222,4 mg 
Alumiinium (hüdroksiidina)  2,0 mg 
 
Lüofilisaat: valged/peaaegu valged graanulid/pulber. 
Lahusti: pärast loksutamist homogeenne valge kuni peaaegu valge emulsioon. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Sigade aktiivseks immuniseerimiseks alates 3 nädala vanusest, et vähendada Lawsonia 

intracellularis’e eritumist ja infektsiooni põhjustatud kõhulahtisust, juurdekasvu vähenemist, 
soolekahjustusi ja suremust. 
 

Immuunsuse teke: 4 nädalat pärast vaktsineerimist. 
Immuunsuse kestus: 21 nädalat pärast vaktsineerimist. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 

Väga sageli esineb kehatemperatuuri tõusu (keskmiselt 0,6 °C, üksikutel sigadel kuni 1,3 °C). 
Loomade kehatemperatuur normaliseerub ühe päeva jooksul pärast vaktsineerimist. 
Sageli võib esineda ka paikseid reaktsioone süstekohal, mis avalduvad tursena (< 5 cm läbimõõduga) 
ja kaovad 23 päeva jooksul. 
 



Turustamisjärgsed kogemused: 
Aeg-ajalt on teatatud anoreksiast (isutus) ja letargiast (varjusurm). 
Väga harva on teatatud anafülaksialaadsetest reaktsioonidest. Selliste reaktsioonide tekkimisel on 
soovitatav rakendada sobivat ravi. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud) 
 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Siga. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Lahustage lüofilisaat lahustis või vaktsiinis Porcilis PCV M Hyo vastavalt allolevale tabelile: 
 
Lüofilisaat Lahusti või vaktsiin Porcilis PCV M Hyo 
50 annust 100 ml 
100 annust 200 ml 
 
Täieliku lahustamise ja õige manustamise tagamiseks järgige allpool toodud juhiseid. 

1. Enne kasutamist laske lahustil või Porcilis PCV M Hyol soojeneda toetemperatuurini ja 
loksutage korralikult enne kasutamist. 

2. Lisage 5–10 ml lahustit või Porcilis PCV M Hyod lüofilisaadile ja segage kergelt. 
3. Võtke lahustatud kontsentraat viaalist välja ja viige see lahusti- või Porcilis PCV M Hyo viaali 

tagasi. Segamiseks loksutage kergelt. 
4. Kasutage vaktsiiniemulsioon ära 6 tunni jooksul alates manustamiskõlblikuks muutmisest. 

Kauemaks seisma jäänud vaktsiin tuleb hävitada. 
 
Nõela pikkus ja läbimõõt peavad vastama looma vanusele. 
 
Annustamine 
Üks 2 ml annus manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini vähemalt kolme nädala vanustele sigadele. 
Vaktsineerige sigu intramuskulaarselt kaelapiirkonda. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Vältida vaktsiiniviaali mitmekordset läbistamist ja selle saastumist. 
 
Välimus pärast manustamiskõlblikuks muutmist: pärast loksutamist homogeenne valge kuni peaaegu 
valge emulsioon. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
0 päeva. 



 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Lüofilisaat ja lahusti 
Hoida külmkapis (2 C...8 C). 
Mitte lasta külmuda. 
Hoida valguse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. 
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 6 tundi. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ei rakendata. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Kasutajale: 
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale 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. Kui olete juhuslikult endale seda 
veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda kiiresti arsti poole, isegi kui 
süstitud kogus oli väga väike. Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, 
pöörduda uuesti arsti poole. 
 
Arstile: 
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik 
veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja 
isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna 
lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni ajal ei ole piisavalt tõestatud. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Olemasolevad ohutuse- ja efektiivsuse andmed üle 3 nädala vanustel sigadel näitavad, et seda vaktsiini 
tohib manustada koos vaktsiiniga Porcilis PCV M Hyo ja/või vaktsiiniga Porcilis PRRS. Vaktsiini 
Porcilis Lawsonia manustamisel koos vaktsiiniga Porcilis PCV M Hyo tuleb ravimid kokku segada (vt 
ka lõik 4.9), kuid vaktsiini Porcilis PRRS tuleb alati süstida erinevasse manustamiskohta (eelistatult 
kaela vastasküljele). Enne manustamist tuleb tutvuda Porcilis PCV M Hyo ja/või Porcilis PRRS-i 
ravimiinfoga. 
Üksikutel sigadel võib koosmanustamise järgselt esineda kehatemperatuuri tõusu rohkem kui 2 °C. 
Loomade kehatemperatuur normaliseerub 1–2 päeva jooksul maksimaalse kehatemperatuuri 
täheldamisest. Sageli võib kohe pärast vaktsineerimist, kuid mõnikord ka kuni 12 päeva pärast 
vaktsineerimist, esineda mööduvaid paikseid süstekoha reaktsioone, mis piirduvad kerge tursega 
(läbimõõt kuni 2 cm). Kõik need reaktsioonid mööduvad 6 päeva jooksul. Aeg-ajalt võib pärast 
vaktsineerimist esineda ülitundlikkusreaktsioone. 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste 
veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaatidega. Seetõttu tuleb selle 



vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul 
eraldi. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Vaktsiinis Porcilis PCV M Hyo lahustatud Porcilis Lawsonia kahekordse annuse manustamise järel ei 
ole täheldatud muid kõrvaltoimeid kui paiksed reaktsioonid, mida on kirjeldatud lõigus 
„Kõrvaltoimed“, ja kehatemperatuuri tõus, mida on kirjeldatud lõigus „Koostoimed teiste ravimitega 
ja muud koostoimed“. 
 
Sobimatus 
Lüofilisaati mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud Porcilis Lawsonia lahustiga või 
vaktsiiniga Porcilis PCV M Hyo. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
November 2021 
 
 
15. LISAINFO 
 
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks Lawsonia intracellularis’e vastu sigadel. 
 
Pakendi suurused 
Pappkarp 1 x 50 vaktsiiniannusega ja pappkarp 1 x 100 ml lahustiga. 
Pappkarp 10 x 50 vaktsiiniannusega ja pappkarp 10 x 100 ml lahustiga. 
Pappkarp 1 x 100 vaktsiiniannusega ja pappkarp 1 x 200 ml lahustiga. 
Pappkarp 10 x 100 vaktsiiniannusega ja pappkarp 10 x 200 ml lahustiga. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.  


