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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Zulvac SBV 
Vakcina nuo Šmalenbergo virusinės infekcijos (inaktyvinta) 

Šis dokumentas yra Zulvac SBV Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, 
kaip agentūra vertino veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo vaistu 
Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės 
informacijos apie tai, kaip naudoti Zulvac SBV. 

Praktinės informacijos apie Zulvac SBV naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti 
informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kas yra Zulvac SBV ir kam jis naudojamas? 

Zulvac SBV yra veterinarinė vakcina, naudojama siekiant apsaugoti 3,5 mėn. ir vyresnius galvijus ir avis nuo 
Šmalenbergo viruso, mažinant viremiją (virusų buvimą kraujyje). Mašalų platinamas Šmalenbergo virusas 
sukelia galvijų ir avių vaisiaus žūtį ir apsigimimus. 

Zulvac SBV sudėtyje yra veikliosios medžiagos inaktyvinto (nukenksminto) BH80/11-4 viruso padermės 
Šmalenbergo viruso. 

Kaip naudoti Zulvac SBV? 

Gaminama Zulvac SBV injekcinė suspensija, ir jos galima įsigyti tik pateikus receptą. Galvijai šia vakcina 
skiepijami trijų savaičių intervalu atliekant dvi 2 ml injekcijas į kaklo raumenis, o avys – atliekant vieną 1 ml 
injekciją po oda už alkūnės. Siekiant sumažinti viremijos (viruso buvimo kraujyje) ir embriono infekcijos 
pirmą gestacinio laikotarpio trimestrą atvejų skaičių, avių patelių vakcinavimą reikia užbaigti likus ne mažiau 
kaip dviem savaitėms iki sukergimo. 

Vykdant stiprinamąją galvijų vakcinaciją, kas dvylika mėnesių trijų savaičių intervalu gyvūnams reikia atlikti 
dvi 2 ml injekcijas. Vykdant stiprinamąją neveislinių avių vakcinaciją, kas šešis mėnesius atliekama 
vienkartinė 1 ml injekcija, o veislinių avių patelėms – vienkartinė 1 ml injekcija, likus ne mažiau kaip dviem 
savaitėms iki sukergimo. 

Galvijams imunitetas susidaro praėjus dviems savaitėms po vakcinacijos ir trunka 12 mėnesių. Avims 
imunitetas susidaro praėjus trims savaitėms po vakcinacijos ir trunka šešis mėnesius. 
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Kaip veikia Zulvac SBV 

Zulvac SBV yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralią organizmo apsaugos) sistemą apsiginti nuo 
ligos. Zulvac SBV sudėtyje yra Šmalenbergo virusų, kurie buvo inaktyvinti, kad nesukeltų ligos. Paskiepytų 
galvijų ar avių imuninė sistema atpažįsta virusą kaip svetimkūnį ir ima gaminti jį veikiančius antikūnus. 
Ateityje, jei į gyvulių organizmą vėl pateks Šmalenbergo virusų, imuninė sistema gebės greičiau pagaminti 
antikūnų. Tai padės jiems apsisaugoti nuo ligos. Vakcinos sudėtyje taip pat yra adjuvantų (aliuminio 
hidroksido ir saponino) imuniniam atsakui sustiprinti. 

Kokia Zulvac SBV nauda nustatyta tyrimuose? 

Zulvac SBV veiksmingumas buvo tiriamas laboratoriniuose tyrimuose su galvijais ir avimis. Gyvūnai buvo 
skiepijami pagal vakcinacijos tvarkaraštį ir dirbtinai užkrečiami Šmalenbergo virusais. Pagrindinis 
veiksmingumo rodiklis buvo viremijos nebuvimas po dirbtinio užkrėtimo virusu. Tyrimo rezultatai parodė, 
kad paskiepijus Zulvac SBV, imunitetas galvijams susidaro praėjus dviems savaitėms po vakcinacijos, 
avims – triims savaitėms po vakcinacijos. Paskiepijus ėringas avis, avių viremijos ir embriono infekcijos 
atvejų sumažėjo. 

Kokia rizika siejama su Zulvac SBV? 

Galvijams labai dažnai (nustatyta daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) per 48 valandas nuo vakcinacijos iki 1,5 °C 
padidėja kūno temperatūra, o skiepijimo vietoje susiformuoja gumbeliai, kurie išnyksta per 10 dienų. 

Paskiepijus avis, per 24 valandas nuo vakcinacijos daugiau kaip vienam gyvūnui iš dešimties gali iki 1,5 °C 
padidėti kūno temperatūra. Daugiau kaip vienam gyvūnui iš dešimties injekcijos vietoje po oda gali 
susiformuoti iki 8 cm skersmens patinimas arba mazgeliai; iki 2 cm skersmens patinimas gali nepraeiti bent 
47 dienas. 

Paskiepijus ėringas avis, per 4 valandas nuo vakcinacijos daugiau kaip vienam gyvūnui iš dešimties gali iki 
0,8 °C padidėti kūno temperatūra. Daugiau kaip vienam gyvūnui iš dešimties injekcijos vietoje po oda gali 
susiformuoti iki 8 cm skersmens patinimas arba mazgeliai. Šios reakcijos, pasireiškiančios mažesniais nei 
0,5 cm skersmens grūdeliais, gali trukti bent 97 dienas. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Atsitiktinai susišvirkštus šio vaisto reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį 
lapelį arba etiketę. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių maistui. 

Išlauka Zulvac SBV skiepytų galvijų ir avių mėsai yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus galima vartoti 
iš karto. 

Kodėl Zulvac SBV buvo patvirtintas? 

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Zulvac SBV nauda yra didesnė už jo 
keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 
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Kita informacija apie Zulvac SBV: 

Europos Komisija 2015 m. vasario 6 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Zulvac SBV rinkodaros 
leidimą. 

Išsamų Zulvac SBV EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą Zulvac 
SBV gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į veterinarijos 
gydytoją ar vaistininką. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. rugsėjo mėn. 
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