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Purevax Rabies (raivotaudin rekombinantti canarypox-
virus (vCP65)) 
Yleistiedot Purevax Rabies -rokotteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty 
EU:ssa 

Mitä Purevax Rabies on ja mihin sitä käytetään? 

Purevax Rabies on eläimille tarkoitettu rokote, jota käytetään vähintään 12 viikon ikäisten kissojen 
suojaamiseen raivotautitartuntaa vastaan. Se sisältää rekombinanttia canarypox-virusta (kanta 
vCP65).  

Miten Purevax Rabiesta käytetään? 

Rokote on reseptivalmiste. 

Purevax Rabies on ihon alle annettava injektioneste. Ensimmäinen injektio annetaan vähintään 12 
viikon ikäisille kissoille. Suoja alkaa viimeistään neljän viikon kuluttua ensimmäisen injektion jälkeen ja 
kestää vuoden. Kissat on rokotettava uudelleen joka vuosi. 

Purevax Rabies -valmisteen käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten Purevax Rabies vaikuttaa? 

Purevax Rabies on rokote. Rokotteet vaikuttavat ”opettamalla” immuunijärjestelmää (elimistön 
luonnollista puolustusjärjestelmää) puolustautumaan tauteja vastaan. Purevax Rabiesin rokotekanta 
vCP65 on kantajana toimiva canarypox-virus. Siihen on lisätty geeni, joka tekee sen kykeneväksi 
tuottamaan raivotautiviruksen glykoproteiini G -nimistä osaa. Canarypox-virukset eivät leviä tai 
monistu kissassa, vaan ne tuottavat raivotautiviruksen glykoproteiini G:tä. 

Kun kissalle annetaan rokote, immuunijärjestelmä tunnistaa raivotautiviruksen glykoproteiini G:n 
vieraaksi ja muodostaa vasta-aineita sitä vastaan. Jos immuunijärjestelmä alistuu raivotaudille 
myöhemmin, se pystyy tuottamaan vasta-aineita nopeammin, mikä auttaa suojaamaan 
raivotautitartunnasta johtuvalta kuolleisuudelta. 
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Mitä hyötyä Purevax Rabies -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Useissa kissanpennuilla ja kissoilla tehdyissä tutkimuksissa, kuten laboratorio- ja kenttätutkimuksissa, 
Purevax Rabiesia tarkasteltiin yksinään tai yhdessä muiden kissoille tarkoitettujen rokotteiden kanssa 
käytettynä joko ensimmäisenä rokotteena tai tehosterokotteena. Tehon pääasiallisena mittana oli 
rokotteen kyky saada aikaan immuniteetti raivotautia vastaan. 

Laboratoriotutkimukset osoittivat, että Purevax Rabies pystyy antamaan suojan raivotautia vastaan ja 
että suoja kestää enintään vuoden. Kenttätutkimukset osoittivat, että rokote on turvallinen ja että se 
käynnistää merkitsevän raivotautivasta-aineiden lisääntymisen. Rokote voi tehostaa sellaisten kissojen 
immuunivastetta, joiden ensiksi saama rokote on ollut jokin muu raivotautirokote. 

Mitä riskejä Purevax Rabies -rokotteeseen liittyy? 

Toisinaan kissoille voi kehittyä ohimenevää ja lievää apaattisuutta (välinpitämättömyys ympäristöstä) 
ja lievää ruokahaluttomuutta (anoreksia) tai hypertermia (kohonnut ruumiinlämpö), joka kestää 
yhdestä vuorokaudesta pariin vuorokauteen. Pistoskohdassa saattaa esiintyä paikallinen reaktio, joka 
aristaa lievästi kosketettaessa, tai turvotusta, joka häviää yhden tai kahden viikon kuluessa. 
Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Purevax Rabiesin ilmoitetuista haittavaikutuksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Purevax Rabiesia koskevaa 
turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien tai hoitajien 
noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 

Rekombinantit canarypox-virukset, joita Purevax Rabies -rokotekin sisältää, tiedetään ihmisille 
turvallisiksi. Injektioon itseensä liittyviä ohimeneviä ja lieviä paikallisia tai yleisiä haittavaikutuksia 
saattaa olla havaittavissa. Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin 
puoleen ja näytä tälle pakkausseloste tai myyntipäällyste. 

Miksi Purevax Rabies on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Purevax Rabiesin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Purevax Rabies -valmisteesta 

Purevax Rabies sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 18. helmikuuta 2011.  

Lisää tietoa Purevax Rabies -valmisteesta saa viraston verkkosivustolta 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11-2020. 
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