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Purevax Rabies (veszettség rekombináns kanárihimlő 
vírus (vCP65)) 
A Purevax Rabies-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való 
engedélyezésének indoklása 

Milyen típusú készítmény a Purevax Rabies és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Purevax Rabies egy állatgyógyászati vakcina, amelyet veszettség fertőzés megelőzésére alkalmaznak 
macskáknál 12 hetes kortól. A készítmény hatóanyaga a veszettség rekombináns kanárihimlő vírus 
(vCP65).  

Hogyan kell alkalmazni a Purevax Rabies-t? 

A készítmény csak receptre kapható. 

A Purevax Rabies bőr alá adandó folyékony szuszpenziós injekció. Az első injekció a legalább 12 hetet 
betöltött macskáknak adható be. A védettség legkésőbb az injekció beadása után négy héttel alakul ki 
és egy évig tart. A macskákat minden évben újra kell oltani. 

Amennyiben a Purevax Rabies alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, 
olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Purevax Rabies? 

A Purevax Rabies egy vakcina. A vakcinák azon az elven működnek, hogy „megtanítják” az 
immunrendszert (a szervezet természetes védekező rendszerét) a betegségek elleni védekezésre. A 
Purevax Rabies-ben található vCP65 vakcinatörzs egy „hordozó” kanárihimlő vírus, amely olyan gént 
kapott, amely képessé teszi arra, hogy létrehozza a veszettség vírus egy részét, az ún. „P-
glycoproteint”. A kanárihimlő vírusok nem terjednek vagy sokszorozódnak a macska szervezetében, de 
előállítják a veszettség vírusban megtalálható P-glycoproteint. 

A vakcina beadásakor a macska immunrendszere a veszettség vírusban megtalálható P-glycoproteint 
„idegenként” ismeri fel, és antitesteket termel ellene. Ezt követően az immunrendszer sokkal 
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gyorsabban lesz képes antitestek termelésére, ha az állatok a veszettség vírussal érintkeznek, ez pedig 
segít a veszettség fertőzéssel összefüggő mortalitás elleni védekezésben. 

Milyen előnyei voltak a Purevax Rabies alkalmazásának a vizsgálatok 
során? 

Számos vizsgálatot (köztük laboratóriumi és terepvizsgálatokat is) végeztek kölyök és felnőtt 
macskáknál, ahol a Purevax Rabies-t elsődleges vagy emlékeztető oltásként, önállóan vagy más 
macskavakcinákkal együtt alkalmazták. A hatásosság fő mutatója az volt, hogy a vakcina mennyire 
volt képes kiváltani a veszettéggel szembeni immunitást. 

A laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták, hogy a Purevax Rabies védettséget nyújt a veszettség ellen, 
és ez a védettség egy évig tart. A terepvizsgálatok azt mutatták, hogy a vakcina biztonságos, és 
hatására jelentősen megnő a veszettség elleni antitestek termelődése. A vakcina használható 
emlékeztető oltásként az elsődlegesen másik veszettség elleni vakcinával oltott macskák 
immunválaszának erősítésére. 

Milyen kockázatokkal jár a Purevax Rabies alkalmazása? 

Bizonyos esetekben a macskáknál enyhe átmeneti apátia (csökkent érdeklődés a környező dolgok 
iránt) és enyhe anorexia (csökkent étvágy), illetve hipertermia (emelkedett testhőmérséklet) 
jelentkezhet, amelyek egy vagy két napon át tarthatnak. Az injekció beadásának helyén lokális reakció 
léphet fel, amely enyhén fáj érintéskor, valamint ödémával (duzzanattal) társul, amely legfeljebb egy 
vagy két héten belül elmúlik. A Purevax Rabies alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes 
mellékhatás teljes felsorolását lásd a használati utasításban. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A Purevax Rabies-re vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és a használati utasítást a 
biztonságos alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi 
szakemberek és az állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

A rekombináns kanárihimlő vírusok ismerten biztonságosak az emberek számára, ilyen a Purevax 
Rabies hatóanyaga is. Átmenetileg előfordulhatnak enyhe, helyi vagy az egész szervezetet érintő, 
magával az injekció beadásával összefüggő mellékhatások. Véletlen öninjekciózás esetén 
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 

Miért engedélyezték a Purevax Rabies forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Purevax Rabies alkalmazásának előnyei 
meghaladják annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Purevax Rabies-zel kapcsolatos egyéb információ 

2011. február 18-án a Purevax Rabies az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott.  

A Purevax Rabies-re vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 11-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies
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