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Kokkuvõte üldsusele 

Rabitec 
marutaudi viiruse vaktsiin (elusvaktsiin) 

See on vaktsiini Rabitec Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet 
hindas veterinaarvaktsiini, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. 
Hindamisaruandes ei anta Rabiteci kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Mis on Rabitec ja milleks seda kasutatakse? 

Rabitec on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse metsrebaste ja -kährikkoerte kaitsmiseks marutaudi 
eest. Marutaud on eluohtlik viirushaigus, mis põhjustab ajupõletikku. See on ohtlik inimestele, kuna 
levib nakatunud looma hammustuse tagajärjel või süljega. Rabitec sisaldab marutaudi modifitseeritud 
elusviirust, mis on nõrgestatud, nii et see ei põhjusta haigust. 

Kuidas Rabiteci kasutatakse? 

Rabiteci turustatakse kalajahuga lõhnastatud näritavas peibutussööda palas sisalduva vedelikuna 
(suspensioonina). Rabitec on retseptivaktsiin. 

Peibutussöötasid levitatakse maismaal või külvatakse õhust ning vaktsineerimispiirkond peab olema 
suurem kui 5000 km2. Levitatavate peibutussöötade arv oleneb rebaste ja kährikkoerte 
asustustihedusest ning vaktsineerimispiirkonna oludest. Vaktsineerimiskampaaniaid tehakse tavaliselt 
kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) järjestikustel aastatel, kuni piirkonna viimasest kinnitatud 
marutaudijuhtumist on möödunud vähemalt kaks aastat. Marutaudivabade piirkondade kaitsmiseks 
võib sööta levitada nende piirkondade piiril (vaktsineerimisvööndid) või paikse vaktsineerimisena. 
Kaitse püsib pärast vaktsineerimist vähemalt 6 kuud. 

Kuidas Rabitec toimib? 

Rabitec on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke 
kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Rabitec sisaldab nõrgestatud marutaudiviirust, 
mis ei põhjusta haigust. Kui rebane või kährikkoer närib peibutussööta ja vaktsiin satub looma suhu, 
peab looma immuunsüsteem viirust võõraks ja kaitseb organismi selle eest. Kui loomad puutuvad 
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hiljem marutaudiviirusega uuesti kokku, suudab immuunsüsteem kiiremini reageerida, aidates 
haiguse eest kaitsta. 

Milles seisneb uuringute põhjal Rabiteci kasulikkus? 

Laborikatsetes tõendati, et ligikaudu 90%-l rebastest ja kährikkoertest tekivad marutaudiviiruse vastu 
antikehad 15 päeva jooksul alates peibutussööda söömisest. Viirusevastane kaitse püsib vähemalt 
6 kuud. 

Mis riskid Rabiteciga kaasnevad? 

Vaktsiinil ei ole teadaolevaid kõrvaltoimeid. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale vaktsiini andev või 
loomaga kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Rabiteci ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja vaktsiini käsitsevate või vaktsiiniga kokku puutuvate inimeste võetavad 
meetmed. 

Sobivaid meetmeid tuleb võtta saastumise vältimiseks, näiteks kaitseriietuse ja ühekordselt 
kasutatavate kummikinnaste kandmine, kuna vaktsiin on valmistatud modifitseeritud elusviirusest. 
Peibutussöötasid tuleb käsitseda ettevaatlikult. Vaktsiinivedeliku juhuslikul sattumisel nahale või silma 
tuleb seda kohta otsekohe veega pesta. Seejärel tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle 
pakendi infolehte või etiketti ning arst peab järgima Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi 
kokkupuute kohta marutaudiga. 

Miks Rabitec heaks kiideti? 

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Rabiteci kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja 
soovitas vaktsiini kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Rabiteci kohta 

Euroopa Komisjon andis Rabitecile müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 
01.12.2017. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Rabiteci kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/rabitec. Lisateave ravi kohta Rabiteciga on esitatud 
pakendi infolehel. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2020. 
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