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EPAR – sammendrag for offentligheden 

Rabitec 
vaccine mod rabiesvirus (levende) 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Rabitec. 
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 Rabitec bør anvendes. 

Hvad er Rabitec, og hvad anvendes det til? 

Rabitec er en veterinærvaccine, der anvendes til at beskytte vilde ræve og mårhunde mod rabies. 
Rabies er en livstruende virussygdom, der medfører betændelse i hjernen. Sygdommen udgør en risiko 
for mennesker, da den kan smitte gennem bid eller savl fra et inficeret dyr. Rabitec indeholder en 
modificeret levende rabiesvirus, der er blevet svækket, så den ikke forårsager sygdom. 

Hvordan anvendes Rabitec? 

Rabitec fås som en væske (suspension) i lokkemadsenheder, der lugter kraftigt af fisk. Væsken 
frigives, når dyrene tygger på lokkemaden. Lægemidlet udleveres kun efter recept. 

Lokkemadsenhederne udlægges på jorden eller fra luften, og vaccinationsområdet bør være større end 
5 000 km2. Antallet af lokkemadsenheder, der skal udlægges, afhænger af størrelsen af ræve- og 
mårhundebestanden og vaccinationsområdets beskaffenhed. Vaccinationskampagner gennemføres 
normalt to gange om året (forår og efterår) i flere år i træk indtil mindst to år efter det seneste 
bekræftede tilfælde af rabies i området. Vaccination kan også gennemføres langs med grænsen til 
rabiesfrie områder for at beskytte dem (vaccionationsbælter) eller i form af spotvaccinationer. 
Beskyttelsen varer i mindst 6 måneder efter vaccineringen. 

Hvordan virker Rabitec? 

Rabitec er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), 
hvordan det skal forsvare sig mod en sygdom. Rabitec indeholder en svækket rabiesvirus, som ikke 
forårsager sygdommen. Når en ræv eller en mårhund tygger på lokkemaden, frigives vaccinen i dyrets 
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mund, hvorefter dets immunsystem genkender virussen som fremmed og forsvarer sig imod det. Hvis 
dyret efterfølgende udsættes for virussen, vil immunsystemet reagere hurtigere, og det vil hjælpe med 
at beskytte dyret mod sygdommen. 

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Rabitec? 

Laboratorieundersøgelser har vist, at ca. 90 % af rævene og mårhundene danner antistoffer mod 
rabiesvirussen inden for 15 dage efter at have spist lokkemaden. Beskyttelsen mod virussen varer i 
mindst 6 måneder. 

Hvilke risici er der forbundet med Rabitec? 

Der er ingen kendte bivirkninger. Den fuldstændige liste over begrænsninger 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 Rabitec, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der håndterer produktet eller 
kommer i kontakt med det. 

Der skal tages passende forholdsregler for at forebygge kontaminering som f.eks. brug af 
beskyttelsestøj og engangsgummihandsker, da vaccinen er klargjort med modificeret levende virus. 
Lokkemaden skal håndteres med forsigtighed. I tilfælde af hud- eller øjenkontakt med vaccinevæsken 
skal det berørte område omgående skylles med vand. Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges 
lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen, som skal følge WHO's anbefalinger for 
rabieseksponering. 

Hvorfor blev Rabitec godkendt? 

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

Andre oplysninger om Rabitec 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 
Union for Rabitec den 01/12/2017. 

Den fuldstændige EPAR for Rabitec findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/rabitec. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om 
behandling med Rabitec, kan du læse indlægssedlen. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2020. 
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