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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Zulvac SBV 
vakcína proti viru Schmallenberg (inaktivovaná) 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, 
EPAR) pro přípravek Zulvac SBV. Objasňuje, jakým způsobem agentura zhodnotila toto veterinární léčivo, 
aby mohla doporučit jeho registraci v Evropské unii (EU) a podmínky jeho používání. Účelem tohoto 
dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Zulvac SBV používat. 

Pokud by majitelé nebo chovatelé zvířat chtěli získat praktické informace o používání přípravku Zulvac 
SBV, měli by si přečíst příbalovou informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Co je Zulvac SBV a k čemu se používá? 

Zulvac SBV je veterinární vakcína, která se používá k ochraně skotu a ovcí od 3,5 měsíce věku před 
virem Schmallenberg prostřednictvím snížení viremie (přítomnosti viru v krvi). Virus Schmallenberg je 
přenášen pakomáry a způsobuje mrtvorozenost a vrozené vady u skotu a ovcí. 

Léčivou látkou v přípravku Zulvac SBV je inaktivovaný (usmrcený) Schmallenberg virus, kmen BH80/11-
4. 

Jak se přípravek Zulvac SBV používá? 

Přípravek Zulvac SBV je dostupný jako injekční suspenze a jeho výdej je vázán na lékařský předpis. 
Vakcína se podává u skotu do svalů na krku ve dvou injekcích o objemu 2 ml s odstupem 3 týdnů a u ovcí 
formou jedné injekce o objemu 1 ml pod kůži za loketním kloubem. U samic ovcí je třeba vakcinaci 
provést nejméně 2 týdny před zabřeznutím, aby se zmírnila viremie (přítomnost viru v krvi) a infekce 
embrya během prvního trimestru březosti. 

U skotu se každých 12 měsíců provádí přeočkování dvěma injekcemi o objemu 2 ml s odstupem 3 týdnů. 
U ovcí, které nejsou určeny k chovu, se provádí přeočkování jednou injekcí o objemu 1 ml každých 6 
měsíců, zatímco u samic ovcí určených k chovu je třeba podat jednu injekci o objemu 1 ml nejméně 2 
týdny před zabřeznutím. 

U skotu je imunita navozena 2 týdny po vakcinaci a přetrvává po dobu 12 měsíců, u ovcí je imunita 
navozena 3 týdny po vakcinaci a přetrvává po dobu 6 měsíců. 
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Jak přípravek Zulvac Zulvac SBV působí? 

Přípravek Zulvac SBV je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený obranný systém 
těla), jak se má sám bránit proti onemocnění. Přípravek Zulvac SBV obsahuje virus Schmallenberg, který 
byl inaktivován, aby nemohl vyvolat onemocnění. Jakmile je vakcína podána skotu nebo ovcím, rozpozná 
jejich imunitní systém virus jako „cizorodý“ a vytvoří proti němu protilátky. Pokud se v budoucnu 
dostanou zvířata do kontaktu s virem Schmallenberg, jejich imunitní systém bude schopen vytvářet 
protilátky rychleji. To jim pomůže v ochraně před onemocněním. Vakcína obsahuje rovněž „adjuvans“ 
(hydroxid hlinitý a saponin) ke zlepšení imunitní reakce. 

Jaké přínosy přípravku Zulvac SBV byly prokázány v průběhu studií? 

Účinnost přípravku Zulvac SBV byla hodnocena v laboratorních studiích u skotu a ovcí. Zvířata byla 
vakcinována podle očkovacího plánu a poté byla vystavena viru Schmallenberg. Hlavním měřítkem 
účinnosti byla nepřítomnost viremie po vystavení viru. Studie ukázaly, že přípravek Zulvac SBV chrání 
skot po dobu 2 týdnů a ovce po dobu 3 týdnů po vakcinaci. U březích ovcí vakcinace zmírňuje viremii a 
infekci embrya. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zulvac SBV? 

U skotu je velmi časté (zaznamenáno u více než 1 zvířete z 10) zvýšení tělesné teploty až o 1,5 °C 
během 48 hodin po vakcinaci a vznik malých bulek o průměru až 0,7 cm v místě podání vakcíny, které 
vymizí do 10 dnů. 

U ovcí může během 24 hodin po vakcinaci dojít u více než 1 zvířete z 10 ke zvýšení tělesné teploty až o 
1,5 °C. U více než 1 z 10 zvířat může v místě podání injekce dojít k otoku nebo vytvoření podkožních 
bulek o průměru až 8 cm, přičemž otok o průměru do 2 cm může přetrvávat nejméně po dobu 47 dní. 

U březích ovcí může během 4 hodin po vakcinaci dojít u více než 1 zvířete z 10 ke zvýšení tělesné teploty 
až o 0,8 °C. U více než 1 z 10 zvířat může v místě podání injekce dojít k otoku nebo vytvoření podkožních 
bulek o průměru až 8 cm, které mohou v podobě zrnek o průměru do 0,5 cm přetrvávat po dobu nejméně 
97 dní. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které toto léčivo podávají nebo se 
dostávají do kontaktu se zvířetem? 

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba ihned vyhledat lékařskou 
pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčiva, který je nutno dodržet před tím, než může být zvíře 
poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. 

Ochranná lhůta pro maso skotu a ovcí léčených přípravkem Zulvac SBV je „0 dnů“, což znamená, že po 
podání tohoto léčiva není nutné odkládat jejich spotřebu. 

Na základě čeho byl přípravek Zulvac SBV schválen? 

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Zulvac SBV 
převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. 
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Další informace o přípravku Zulvac SBV: 

Evropská komise udělila přípravku Zulvac SBV registraci platnou v celé Evropské unii dne 6. února 2015. 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Zulvac SBV je k dispozici na internetových stránkách agentury: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Další informace 
o léčbě přípravkem Zulvac SBV naleznou majitelé nebo chovatelé zvířat v příbalové informaci nebo by se 
měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v září 2015. 
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