PORCILIS® PCV M HYO

É fácil
A Porcilis® PCV M Hyo não traz apenas a conveniência de uma RTU pronta para uso contra
o Circovirus Suíno tipo 2 (PCV-2) e Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo), mas também a
ﬂexibilidade de seu uso concomitante ou misto com outras vacinas ResPig®.
MSD Saúde Animal

As reclamações feitas por meio deste documento são consequência dos resultados observados em
testes de laboratório e de campo e não constituem necessariamente uma reclamação oficial para o
produto em questão. Para obter mais informações sobre o produto e suas alegações registradas, consulte
o documento Resumo das Características do Produto em “Resumo das Características do Produto”

Conveniência e proteção em um único frasco

Resumo das características
do produto

Vacinas comerciais contra PCV-2 e M. hyo estão disponíveis e são utilizadas rotineiramente na indústria
suinícola. Entretanto, a administração separada destas
vacinas pode exigir a mistura de componentes antes da
vacinação ou resultar em múltiplas injeções em animais
com maior manipulação e estresse associado.
Além disso, fatores que afetam a administração de
vacinas separadas, tais como competição de antígenos
e interferência ou compatibilidade entre as vacinas, precisam ser considerados.
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Porcilis® PCV M Hyo, a primeira dose pronta para usar
a vacina PCV e M. hyo já lançada, é a resposta da MSD
Saúde Animal a estas perguntas.

Dois antígenos em um - proteção dupla em
uma única vacinação.
Sem mistura - elimina a possibilidade de
mistura incorreta de antígenos.

Em comparação aos tratamentos
tradicionais com antibióticos e
antimicrobianos, que requerem
sua adição em água ou ração, a
via direta de administração da
vacina assegura que a dose correta
por animal seja garantida.

Uma dose ﬁxa - fácil de lembrar - 2 ml*.
Boa seringabilidade.
Mais econômico, baseado no tempo de
vacinação e redução do manuseio.
*Também está disponível um esquema de 2 doses x 1 ml.
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PORCILIS® PCV M HYO
Anticorpos Derivados Maternalmente
(MDA) não afetam a eﬁcácia
de Porcilis® PCV M Hyo

Programa de vacinação de dose única
Uma única dose intramuscular de 2 ml de
Porcilis® PCV M Hyo pode ser administrada a
partir de 3 semanas de idade sem interferência da
imunidade maternal, reduzindo assim o seguinte:

O uso rotineiro mais conveniente do Porcilis® PCV M
Hyo é um programa de vacinação de dose única.

• Viremia.

Porcilis® PCV M Hyo contém Emunade®, um adjuvante
à base de óleo mineral, hidróxido de alumínio e conservantes que ajuda a estimular a resposta imunológica à
vacinação.

• Carga viral nos pulmões e nos tecidos linfóides
e disseminação do vírus causado pela infecção
pelo PCV-2.
• Gravidade das lesões pulmonares causadas por
M. hyo.

Toda esta proteção, em dose única
pronta para uso, injeção única
a partir de 3 semanas de idade,
mesmo na presença de altos
níveis de imunidade materna.

Rara ocorrência de reações adversas
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Dados internos mostraram que em mais de 1 mas
menos de 10 animais em 1.000 animais injetados
com a vacina contendo Emunade®, as reações
locais transitórias de injeção local foram limitadas
a pequenos inchaços de menos de 2 cm de
diâmetro, que desapareceram dentro de 12 dias
após a vacinação. O leve aumento da temperatura
corporal após a vacinação voltou ao normal 1 a
2 dias após a vacinação.
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PORCILIS® PCV M HYO
Três semanas de vida é considerada
uma idade ideal para vacinar leitões
contra as principais doenças que
devem ser controladas na suinocultura:
Circovírus suíno, pneumonia
enzoótica e Ileíte. A combinação de
vacinas da MSD Saúde Animal em
um único processo de vacinação
traz a maior conveniência, junto
com a melhor eficácia.
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Impacto da ileíte na produção
A ileíte tem um efeito sério no desempenho da
produção, incluindo variações no GPD e redução
da taxa de conversão alimentar. Os sintomas
podem incluir diarréia e perda de leitões, mas
nem todos os casos apresentam sintomas
visíveis. O impacto econômico da ileíte foi
estimado entre £2 milhões e £4 milhões por ano
no Reino Unido.

Porcilis Ileitis
Available in APSA, LATAM, and NA.
Porcilis PCV M Hyo
Available in EU, APSA, LATAM.

Field usage suggests Porcilis PCV M Hyo
CONCOMITANT USE with Porcilis Ileitis*

* Nenhuma reivindicação oﬁcial foi feita.
Favor consultar seu SPC local, pois os registros podem variar por país.
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