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EPAR - sammendrag for offentligheden 

Zulvac SBV 
Schmallenberg-virusvaccine (inaktiveret) 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Zulvac SBV. 
Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette veterinærlægemiddel for at kunne anbefale udstedelse af 
en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning 
i, hvordan Zulvac SBV bør anvendes. 

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zulvac SBV, kan du 
læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvad er Zulvac SBV, og hvad anvendes det til? 

Zulvac SBV er en veterinær vaccine til beskyttelse af kvæg og får fra 3,5-månedsalderen mod 
Schmallenberg-virus ved at reducere tilstedeværelse af virus i blodet (viræmi). Schmallenberg-virus 
overføres gennem mitter og medfører dødfødsel og fødselsdefekter hos kvæg og får. 

Zulvac SBV indeholder inaktiveret (dræbt) Schmallenberg-virus, stamme BH80/11-4, som aktivt stof. 

Hvordan anvendes Zulvac SBV? 

Zulvac SBV fås som injektionsvæske, suspension, og udleveres kun på recept. Til kvæg gives vaccinen som 
to injektioner a 2 ml i nakkemuskulaturen med tre ugers mellemrum. Til får gives vaccinen som én injektion 
(1 ml) under huden bag albuen. Vaccination af hunfår skal være afsluttet mindst to uger før bedækning. 
Dette er for at nedsætte virusindholdet i blodet (viræmi) og overførsel af smitte til fostret i de første tre 
måneder af drægtighedsperioden. 

Som booster-vaccination til kvæg gives to injektioner a 2 ml med tre ugers mellemrum hver 12. måned. 
Som booster-vaccination til får, der ikke er avlsdyr, gives én injektion (1 ml) hver sjette måned. Hunfår, der 
er avlsdyr, skal have én injektion (1 ml) mindst to uger før bedækning. 

Hos kvæg begynder beskyttelsen to uger efter vaccinationen og varer 12 måneder. Hos får begynder 
beskyttelsen tre uger efter vaccinationen og varer seks måneder. 
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Hvordan virker Zulvac SBV? 

Zulvac SBV er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" kroppens naturlige forsvar, immunsystemet, hvordan 
det skal forsvare kroppen mod en sygdom. Zulvac SBV indeholder Schmallenberg-virus, der er inaktiveret, så 
det ikke kan forårsage sygdom. Når vaccinen gives til kvæg eller får, registrerer dyrenes immunsystem 
virusset som "fremmed" og reagerer ved at danne antistoffer imod det. Hvis dyrene senere udsættes for 
Schmallenberg-virus, vil immunsystemet hurtigere kunne producere antistoffer. Derved opnås bedre 
beskyttelse af dyrene mod sygdommen. Vaccinen indeholder desuden "adjuvanser" (aluminiumhydroxid og 
saponin), der forstærker immunreaktionen. 

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Zulvac SBV? 

Effektiviteten af Zulvac SBV er testet i laboratorieundersøgelser hos kvæg og får. Dyrene blev vaccineret i 
henhold til vaccinationsplanen og blev belastet med Schmallenberg-virus. Effektiviteten blev hovedsagelig 
bedømt på fravær af viræmi efter kunstig belastning. Undersøgelserne viste, at Zulvac SBV beskytter kvæg 
to uger og får tre uger efter vaccination. Vaccination af drægtige får mindskede viræmi og overførsel af 
smitte til fosteret. 

Hvilken risiko er der forbundet med Zulvac SBV? 

Hos kvæg forekommer der meget ofte en stigning i kropstemperaturen på op til 1,5 °C i de første 48 timer 
efter vaccinationen, og på vaccinationsstedet små knuder på op til 0,7 cm i diameter, der svinder i løbet af 
10 dage (forekommer hos mere end 1 ud af 10 dyr). 

Hos får kan der hos mere end ét ud af ti dyr forekomme en stigning i kropstemperaturen på op til 1,5 °C de 
første 24 timer efter vaccinationen. Mere end ét ud af ti dyr kan på injektionsstedet få hævelse eller knuder 
på op til 8 cm i diameter under huden, og hævelse på under 2 cm i diameter kan vedvare i mindst 47 dage. 

Hos drægtige får kan der hos mere end ét ud af ti dyr forekomme en stigning i kropstemperaturen på op til 
0,8 °C i de første 4 timer efter vaccinationen. Mere end ét ud af ti dyr kan på injektionsstedet få hævelse 
eller knuder under huden på op til 8 cm i diameter, som kan vedvare i mindst 97 dage som knuder under 
0,5 cm i diameter. 

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

Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til 
lægen. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan slagtes, og 
kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. 

Tilbageholdelsestiden for kød fra kvæg og får, der behandles med Zulvac SBV, er "nul" dage, hvilket vil sige, 
at der ikke er nogen påkrævet ventetid. 
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Hvorfor er Zulvac SBV blevet godkendt? 

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Zulvac SBV opvejer 
risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Zulvac SBV: 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for 
Zulvac SBV den 6. februar 2015. 

Den fuldstændige EPAR for Zulvac SBV findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig for 
dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Zulvac SBV, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i september 2015. 
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