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Purevax Rabies (rabies, rekombinant canarypoxvirus 
(vCP65)) 
Oversigt over Purevax Rabies, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Purevax Rabies, og hvad anvendes det til? 

Purevax Rabies er en veterinær vaccine til beskyttelse af katte fra 12-ugersalderen mod 
rabiesinfektion. Den indeholder rabies, rekombinant canarypoxvirus (vCP65).  

Hvordan anvendes Purevax Rabies? 

Lægemidlet fås kun på recept. 

Purevax Rabies er en injektionsvæske, suspension, til indsprøjtning under huden. Den første injektion 
bør kun gives til katte, som er mindst 12 uger gamle. Beskyttelsen indtræder senest fire uger efter 
injektionen og varer i et år. Kattene bør genvaccineres hvert år. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Purevax Rabies, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Purevax Rabies? 

Purevax Rabies er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunforsvaret, hvordan det skal beskytte 
sig mod sygdomme. Vaccinestammen vCP65 i Purevax Rabies er et "bærevirus", canarypox, som har 
fået tilført et gen, der gør det i stand til at danne dele af et rabiesvirus kaldet "glykoprotein G". 
Canarypoxvirusserne hverken spreder eller formerer sig i katte, men de danner rabiesvirussets 
glykoprotein G. 

Når en kat vaccineres, opfatter immunforsvaret rabiesvirussets glykoprotein G som "fremmed" og 
danner antistoffer mod det. Immunforsvaret vil derefter hurtigere kunne danne antistoffer, når det 
udsættes for rabies, og dette er med til at beskytte mod dødsfald som følge af rabiesinfektion. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Purevax Rabies? 

Der blev gennemført en række studier, herunder laboratoriestudier og felteksperimenter, hos killinger 
og katte, hvori man så nærmere på Purevax Rabies anvendt enten alene eller sammen med andre 



 
Purevax Rabies (rabies, rekombinant canarypoxvirus (vCP65))   
EMA/138017/2011 Side 2/2 
 

kattevacciner til førstegangs- og boostervaccination. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på 
vaccinens evne til at udløse immunitet over for rabies. 

Laboratoriestudierne viste, at Purevax Rabies kan give beskyttelse mod rabies, og at beskyttelsen 
varer i op til et år. Felteksperimenterne viste, at vaccinen er sikker, og at den i væsentlig grad øger 
mængden af antistoffer mod rabies. Vaccinen kan booste immunresponsen hos katte, der har fået en 
førstegangsvaccination med en anden rabiesvaccine. 

Hvilke risici er der forbundet med Purevax Rabies? 

Undertiden forekommer der hos kattene forbigående apati (ligegyldighed over for omgivelserne) og 
mild anoreksi (appetitløshed) eller hypertermi (forhøjet kropstemperatur) af en til to dages varighed. 
Der kan forekomme en lokal reaktion på injektionsstedet med let berøringsømhed eller ødem 
(hævelse), som forsvinder efter højst én til to uger. Den fuldstændige liste over indberettede 
bivirkninger ved Purevax Rabies fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Purevax Rabies, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for 
dyret. 

Rekombinante canarypoxvirusser som dem, der er indeholdt i Purevax Rabies, vides at være sikre for 
mennesker. Der kan forekomme forbigående milde, lokale eller almene bivirkninger i forbindelse med 
selve injektionen. Ved utilsigtet selvinjektion bør der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller 
etiketten skal vises til lægen. 

Hvorfor blev Purevax Rabies godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Purevax Rabies opvejer risiciene, og 
at det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Purevax RCP 

Purevax Rabies modtog en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union den 
18. februar 2011.  

Yderligere oplysninger om Purevax Rabies findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020. 
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