Vaccinen har ikke markedsføringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, men sælges som ikke-registreret
vaccine (iht. Lægemiddellovens §30) og kan rekvireres fra Dianova A/S til anvendelse i besætninger, der
har opnået særlig tilladelse fra DTU-Veterinærinstituttet.
INDLÆGSSEDDEL
HYPERMUNE RE
PLASMA TIL HESTE
Præsentation:
Frosset plasma til heste til intravenøs anvendelse efter optøning.
Indeholder equin IgG ≥ 24 g/l, equin Total Protein ≥ 50 g/l og antistoffer mod Rhodococcus equi ≥ 40%
VIL standard, i en 1 liter human plasmapose.
Indikationer:
1) Til nyfødte føl, der ikke har modtaget colostrum og har et lavt niveau af IgG (mindre end 4 g/l), for at
forøge mængden af cirkulerende IgG. En forøget mængde af IgG er påvist ca. 24 timer efter injektion, men
varigheden er ikke kendt.
2) Til føl, der har modtaget normal colostrum, for at forøge niveauet af antistoffer mod Rhodococcus equi.
Det forøgede niveau af antistoffer er påvist ca. 24 timer efter injektion og holder, med en faldende
mængde, normalt i op til 21 dage.
Kontraindikationer: Ingen.
Bivirkninger:
Tilsætningsstoffet ACD-A (Acid Citrate Dextrose-A) kan forårsage muskel-fascikulationer, svaghed og
abnormal hjerterytme.
Infusions reaktioner, hyperventilering - rystelser og hurtig hjerterytme er meget sjældne.
Anafylaktiske reaktioner er meget sjældne.
Dosering og administration:
1) Føl, der ikke har fået colostrum:
Føl, ca. 50 kg legemsvægt fra 24 timer til 6 dage gamle, 1 liter i.v. (20 ml pr. kg legemsvægt) i løbet af 15 til
20 minutter.
Hvis IgG niveauet efter 24 - 48 timer stadig er lavt, kan man gentage doseringen.
2) Føl, der har modtaget normal colostrum:
1 liter i.v. pr. 50 kg (20 ml pr. kg legemsvægt). For at opretholde et forøget niveau af antistoffer mod
Rhodococcus equi, kan man give en yderligere dosis ca. 21 dage senere.
Optøning:
Posen lægges i varmt vand (ikke mere end 40 oC). Efterhånden som vandet bliver koldere, kan man supplere
med varmt vand. Optøning tager normalt ca. 2 ½ time.
Opbevaring:
Opbevares i en fryser -20 oC til -30 oC.
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Specielle forsigtighedsregler:
Giv ikke mere end 2 doser til samme dyr.
Giv ikke anden dosis før 24 timer efter første dosis.
Udlevering:
DTU-Veterinærinstituttet
Produktion:
Veterinary Immunogenics Ltd.
UK
Import:
ScanVet Animal Health A/S
Kongevejen 66
3480 Fredensborg
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