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Eravac (vaccine mod viral hæmoragisk sygdom hos 
kaniner, inaktiveret) 
En oversigt over Eravac, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Eravac, og hvad anvendes det til? 

Eravac er en veterinærvaccine, som gives til kaniner for at reducere antallet af dødsfald forårsaget af 
viral hæmoragisk sygdom hos kaniner (RHD (rabbit haemorrhagic disease)) forårsaget af den variant 
af RHD-virusset, som kaldes RHD type 2 (RHD2). Det er som regel en dødelig sygdom, der medfører 
blodpropper. 

RHD type 2-virus adskiller sig fra det klassiske RHD-virus ved, at sygdomsforløbet er længere, døden 
indtræffer senere og tager længere tid, og sygdommen forekommer i sværere grad hos unge kaniner. 

Eravac indeholder inaktiveret RHD type 2-virus, stamme V-1037, som det aktive stof. 

Hvordan anvendes Eravac? 

Eravac fås som en injektionsvæske og udleveres kun på recept. Vaccinen gives til kaniner fra 30-
dages-alderen som en enkelt injektion under huden på siden af brystet. Beskyttelsen opnås 1 uge 
efter vaccinationen og varer i 12 måneder. Kaniner bør genvaccineres et år efter vaccinationen. 

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. 

Hvordan virker Eravac? 

Eravac er en vaccine. Vacciner virker ved at lære immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), 
hvordan det skal forsvare sig mod en bestemt sygdom. Eravac indeholder RHD type 2-virus (RHDV2), 
stamme V-1037, i en inaktiveret form, så det ikke kan forårsage sygdom. Når Eravac gives til 
kaniner, registrerer dyrenes immunsystem virusset i vaccinen som "fremmed" og reagerer ved at 
danne antistoffer mod det. Hvis kaninen senere kommer i kontakt med hæmoragisk sygdom type 2-
virusset, vil disse antistoffer sammen med andre komponenter i immunsystemet være i stand til at 
ødelægge virusset og hjælpe med at beskytte mod sygdommen. 

Eravac indeholder et hjælpestof (mineralsk olie) til at fremme immunreaktionen. 
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Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Eravac? 

Virkningen af vaccinen blev først sammenlignet med virkningen af en placebovaccine (en virkningsløs 
vaccine) i tre laboratoriestudier, der omfattede 301 kaniner. Efter vaccinationen blev kaninerne 
kunstigt inficeret med RHDV2. Studierne viste, at vaccinen var effektiv til at reducere antallet af 
dødsfald. I det første studie overlevede alle de kaniner, der var vaccineret med Eravac, mens 
overlevelsesraten hos den gruppe, der fik placebovaccinen, var på 37 %. I det andet studie havde de 
kaniner, der var vaccineret med Eravac, en overlevelsesrate på 93 %, mens overlevelsesraten i 
placebogruppen var på 50 %. I det tredje studie overlevede alle de kaniner, der var vaccineret med 
Eravac mens overlevelsesraten i kontrolgruppen var under 70%, når kaninerne blev kunstigt smittet 
med RHDV2 ni måneder efter vaccinationen. 

I et senere laboratoriestudie med 48 kaniner overlevede 95 % af de kaniner, der var vaccineret med 
Eravac, sammenlignet med 65 % af de kaniner, der fik placebo, efter kunstig infektion med RHDV2 
12 måneder efter vaccinationen. 

Hvilke risici er der forbundet med Eravac? 

De hyppigste bivirkninger ved Eravac (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 kaniner) er en 
kortvarig stigning i kropstemperaturen til lidt over 40 ºC, som kan opstå to-tre dage efter 
vaccinationen, samt knuder og hævelser (på under 2 cm) på injektionsstedet. Den let forhøjede 
temperatur aftager spontant uden behandling inden for 5 dage, og de lokale reaktioner inden for 24 
timer. 

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

Utilsigtet selvinjektion kan medføre svære smerter og hævelse, navnlig hvis der injiceres i et led eller 
en finger — dette kan medføre tab af fingeren, hvis den ikke behandles omgående. Ved utilsigtet 
selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, selvom den injicerede mængde er meget lille. 
Indlægssedlen skal vises til lægen. Hvis smerterne fortsætter i over 12 timer efter 
lægeundersøgelsen, skal der søges lægehjælp igen. 

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 kaniner, der behandles med Eravac, er "nul" dage, hvilket vil sige, 
at der ikke er nogen påkrævet ventetid. 

Hvorfor er Eravac godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Eravac opvejer risiciene, og at det 
kan godkendes til anvendelse i EU. 
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Andre oplysninger om Eravac 

Eravac modtog en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 22. september 2016. 

Yderligere oplysninger om Eravac findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/eravac. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i december 2019. 
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