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EURÓPAI NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ JELENTÉS (EPAR)  

RABIGEN SAG2 

EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

 
 

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt mutatja be, 
hogy az állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción alapuló 
értékelése miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz. 
Ez a dokumentum nem pótolja az állatorvosával való személyes megbeszélést. Amennyiben állata 
betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, kérdezze meg 
állatorvosát! Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 
EPAR részét képező) tudományos indoklást! 

 
 
Milyen típusú gyógyszer a Rabigen SAG2? 
 

A Rabigen SAG2 veszettség elleni oltás. Csalétek formájában kerül forgalomba. 
 
Milyen betegségek esetén alkalmazható a Rabigen SAG2? 
 

A Rabigen SAG2-t vörösrókák (Vulpes vulpes) és mosómedvék (Nyctereutes procyonoides) 
veszettség elleni aktív immunizálására alkalmazzák. A csalétkeket szárazföldi vagy légi 
módszerrel szórják szét. A kiszórt csalétkek száma a rókák vagy mosómedvék számától függ, 
és 13-20 db/négyzetkilométer között változik. A Rabigen SAG2-t kizárólag a veszettség elleni 
oltási sorozatok keretén belül feljogosított szakemberek alkalmazhatják. 

 
Hogyan fejti ki hatását a Rabigen SAG2? 
 

A Rabigen SAG2 oltás. A vakcinák úgy fejtik ki a hatásukat, hogy „megtanítják” az 
immunrendszert (a szervezet természetes védelmi rendszerét) arra, hogyan védekezzen a 
betegségek ellen. A Rabigen oltás élő veszettségvírust tartalmaz. A vírustörzset az alacsony 
virulencia (korlátozott fertőzőképesség) miatt választották ki. A vírust a csalihálón belül egy 
zacskó tartalmazza. Amikor a rókák vagy a mosómedvék megeszik a csalétket, kiteszik 
magukat a vírus hatásának, így szervezetük antitesteket termel. Ezután, ha a rókák vagy 
mosómedvék később veszettséggel találkoznának, nem fognak megfertőződni. 

 
Milyen módszerekkel vizsgálták a Rabigen SAG2-t? 

 
Rókák 
Négy éven keresztül csaknem 4 millió csalétket szórtak ki a vizsgálat területeken, amit az 
oltási zónák intenzív felügyelete követett. 
 
Mosómedvék 
Mivel a mosómedvék ritkábbak, nem végeztek teszteléseket terepen. A hatásosság a 
laboreredményeken és a rókák körében extenzíven alkalmazott oltás hatásossági eredményein 
alapszik.  
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Milyen előnyei voltak a Rabigen SAG2 alkalmazásának a vizsgálatok során? 
 

A természetben elhelyezett SAG2 oltóanyagos csalétekhez a vadon élő rókák és mosómedvék 
hozzáférhettek. A csalétek elfogyasztását követően a felnőtt egyedek, a rókakölykök és a 
mosómedvék szervezete jelentős antitest-termelést mutatott.  Ennek eredményeképpen az 
oltási zónákban a veszettség jelentősen csökkent, majd eltűnt.  Ezenfelül a vakcina 
alkalmazása hatékonyan megelőzte az oltási zóna újrafertőződését a szomszédos, még 
fertőzött területekről. Nem jelentettek egyetlen olyan esetet sem, amikor a vakcina fertőzést 
váltott volna ki, ami megerősítette a vakcina biztonságosságát.  A vakcina 6 hónapos 
védettséget nyújt a veszettség ellen. 

 
Milyen kockázatokkal jár a Rabigen SAG2 alkalmazása? 
  

A Rabigen SAG2 alkalmazása során nem jelentettek nem kívánt mellékhatásokat. 
 
Milyen óvintézkedéseket kell betartania annak a személynek, aki a gyógyszert az állatnak adja, 
vagy az állattal érintkezésbe kerül? 
 

A csalétek alkalmazásakor ajánlott a gumikesztyű viselete. A vakcinát kiszóró és a vakcinával 
érintkezésbe kerülő személyek veszettség elleni védőoltása kötelező. Legyengült 
immunrendszerű személyek nem kerülhetnek érintkezésbe a vakcinával. 
 
A vakcina hatóanyagával való bármilyen emberi érintkezés esetén, azonnal orvoshoz kell 
fordulni és a készítmény használati utasítását vagy címkéjét meg kell mutatni az orvosnak. 

 
Miért engedélyezték a Rabigen SAG2 forgalomba hozatalát?  
 

Az állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CVMP) megállapította, 
hogy a Rabigen SAG2 előnyei meghaladják a kockázatokat a vörösrókák és mosómedvék 
veszettségvírussal való fertőződésének megelőzésében, és javasolta a Rabigen SAG2 
forgalomba hozatali engedélyének kiadását. A haszon/kockázat profil az EPAR 6. moduljában 
található. 

 
A Rabigen SAG2-re vonatkozó további információ: 
 

Az Európai Bizottság a Rabigen SAG2-re vonatkozóan 2000. április 4-én adta ki az Európai 
Unió egész területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt a Virbac S.A részére. A 
forgalomba hozatali engedélyt 2005-ben újították meg, 2008 áprilisában pedig a 
mosómedvéket is felvették a célfajok közé. A készítmény felírására vonatkozó információ a 
doboz címkéjén/külső csomagolásán található. 

 
 
Az összefoglaló utolsó aktualizálására 2008 májusában került sor. 

 

 


