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Eravac (küülikute hemorraagilise haiguse vaktsiin, 
inaktiveeritud) 
Eravaci ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Eravac ja milleks seda kasutatakse? 

Eravac on küülikutel kasutatav veterinaarvaktsiin küülikute hemorraagilisest haigusest (RHD) tingitud 
suremuse vähendamiseks. Seda haigust põhjustab RHD 2. tüübi viirus (RHDV2). See on tavaliselt 
surmaga lõppev haigus, mis põhjustab trombide teket. 

RHD 2. tüübi viirus erineb klassikalisest RHD viirusest: haiguse kulg on pikem, surm saabub hiljem ja 
pikema haigusperioodi järel ning haigus kulgeb raskemalt noortel küülikutel. 

Eravac sisaldab toimeainena RHD 2. tüübi viiruse inaktiveeritud tüve V-1037. 

Kuidas Eravaci kasutatakse? 

Eravaci turustatakse süstina ja see on retseptivaktsiin. Vaktsiini manustatakse vähemalt 
30-päevastele küülikutele ühe süstena rindkere küljele naha alla. Kaitse algab 1 nädal pärast 
vaktsineerimist ning püsib 12 kuud. Küülikud tuleb revaktsineerida aasta pärast vaktsineerimist. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Eravac toimib? 

Eravac on vaktsiin. Vaktsiinid valmistavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke 
kaitsemehhanisme) ette kaitsma organismi konkreetse haiguse eest. Eravac sisaldab RHD 2. tüübi 
viiruse (RHDV2) tüve V-1037, mis on inaktiveeritud ega saa põhjustada haigust. Kui küülikutele 
manustatakse vaktsiini, peab loomade immuunsüsteem viirust võõraks ja tekitab selle vastu antikehi. 
Kui küülikud puutuvad RHD 2. tüübi viirusega hiljem uuesti kokku, hävitavad antikehad ja 
immuunsüsteemi muud komponendid viiruse ning aitavad kaitsta organismi haiguse eest. 

Eravac sisaldab immuunvastuse tugevdamiseks adjuvanti (mineraalõli). 
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Milles seisneb uuringute põhjal Eravaci kasulikkus? 

Vaktsiini efektiivsust võrreldi esialgu platseeboga (näiv vaktsiin) kolmes laboriuuringus, milles uuriti 
301 küülikut. Pärast vaktsineerimist nakatati küülikud tehislikult RHDV2-ga. Uuringud tõendasid, et 
vaktsiin on suremuse vähendamisel efektiivne. Ühes uuringus jäid kõik Eravaciga vaktsineeritud 
küülikud ellu, samas kui platseeborühmas oli elumus 37%. Teises uuringus oli elumus Eravaciga 
vaktsineeritud küülikute rühmas 93% ja platseeborühmas 50%. Kolmandas uuringus jäid ellu kõik 
Eravaciga vaktsineeritud küülikud ning alla 70% kontrollrühma küülikutest; loomad nakatati 
RHDV2-ga tehislikult 9 kuud pärast vaktsineerimist. 

Hilisemas laboriuuringus 48 küülikul jäid ellu 95% Eravaciga vaktsineeritud küülikutest ja 65% 
platseebot saanud küülikutest pärast tehislikku nakatamist RHDV2-ga 12 kuud pärast 
vaktsineerimist. 

Mis riskid Eravaciga kaasnevad? 

Eravaci kõige sagedamad kõrvalnähud (mis võivad esineda enam kui 1 küülikul 10st) on kaks või 
kolm päeva pärast vaktsineerimist esineda võiv lühiajaline kehatemperatuuri tõus veidi üle 40 ºC ning 
süstekohal tekkivad kühmud ja tursed (alla 2 cm läbimõõduga). See kerge kehatemperatuuri tõus 
taandub 5 päeva jooksul ilma ravita ning süstekoha reaktsioonid mööduvad iseenesest 24 tunni 
jooksul. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Juhuslik enesesüstimine võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui süst satub liigesesse või 
sõrme. See võib põhjustada vigastatud sõrme kaotuse, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole. 
Ravimi juhusliku süstimise korral inimesele tuleb pöörduda kohe arsti poole, isegi kui süstitud kogus 
oli väga väike. Arstile tuleb näidata pakendi infolehte. Kui valu püsib pärast arstlikku kontrolli rohkem 
kui 12 tundi, tuleb pöörduda uuesti arsti poole. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 
liha inimtoiduks tarvitada. 

Vaktsiiniga Eravac ravitud küülikute liha keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole. 

Eravaci Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Eravaci kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et 
ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Eravaci kohta 

Eravaci müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 22. septembril 2016. 

Lisateave Eravaci kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/eravac. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2019. 
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