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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

Zulvac SBV 
Vaċċin tal-virus ta' Schmallenberg (inattivat) 

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Zulvac SBV. Dan jispjega kif 
l-Aġenzija vvalutat din il-mediċina veterinarja biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-Unjoni 
Ewropea (UE) u l-kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux maħsub biex jipprovdi konsultazzjoni prattika 
dwar l-użu ta’ Zulvac SBV. 

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Zulvac SBV, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom 
għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom. 

X’inhu Zulvac SBV u għal xiex jintuża? 

Zulvac SBV huwa vaċċin veterinarju li j intuża biex jipproteġi l-ifrat u n-nagħaġ mill-età ta' 3.5 xhur 'il fuq 
kontra l-virus ta' Schmallenberg billi jnaqqas il-viremija (virus preżenti fid-demm). Il-virus ta' 
Schmallenberg jiġi trażmess permezz ta' insetti u jikkawża mwiet mat-twelid u difetti fit-twelid fl-ifrat u 
n-nagħaġ. 

Zulvac SBV fih is-sustanza attiva inattivata (maqtula), ir-razza BH80/11-4 tal-virus ta' Schmallenberg. 

Kif jintuża Zulvac SBV? 

Zulvac SBV jiġi bħala suspensjoni għal injezzjoni u jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Il-vaċċin jingħata 
lill-ifrat bħala 2 injezzjonijiet ta' 2 ml fil-muskolu tal-għonq tliet ġimgħat bejn doża u oħra u lin-nagħaġ bħala 
injezzjoni waħda ta' 1 ml taħt il-ġilda wara l-minkeb. Għan-nagħaġ nisa t-tilqima għandha tkun mill-inqas 
ġimagħtejn qabel it-tgħammir biex titnaqqas il-viremija (virus fid-demm) u infezzjoni tal-embrijun waqt 
l-ewwel trimestru tat-tqala. 

Għal tilqima buster fl-ifrat għandhom jingħataw żewġ injezzjonijiet ta' 2ml tliet ġimgħat bejn doża u oħra 
kull 12-il xahar. Għal tilqima buster f'nagħaġ li ma jkunux qed jitgħammru għandha tingħata injezzjoni 
waħda ta' 1 ml kull sitt xhur filwaqt li fin-nagħaġ nisa li qed jitgħammru għandha tingħata injezzjoni waħda 
ta' 1 ml mill-inqas ġimagħtejn qabel jitgħammru. 

Fl-ifrat il-protezzjoni tibda ġimagħtejn wara t-tilqima u ddum tnax-il xahar. Fin-nagħaġ il-protezzjoni tibda 
tliet ġimgħat wara t-tilqima u ddum sitt xhur. 
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Kif jaħdem Zulvac SBV? 

Zulvac SBV huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi "jgħallmu" lis-sistema immunitarja (id-difiżi naturali 
tal-ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra l-mard. Zulvac SBV fih il-virus ta' Schmallenberg li jkun ġie inattivat 
sabiex ma jkunx jista’ jikkawża l-marda. Meta jingħata lill-ifrat u lin-nagħaġ, is-sistema immunitarja 
tal-annimali tagħraf il-virus bħala barrani u toħloq antikorpi kontrih. Fil-futur, jekk l-annimali jkunu esposti 
għall-virus ta' Schmallenberg, is-sistema immunitarja tkun tista’ tipproduċi antikorpi b’mod aktar mgħaġġel. 
Dan jgħinhom fil-protezzjoni kontra l-marda. Il-vaċċin fih ukoll ‘aġġuvanti’ (l-idrossidu tal-aluminju u 
s-saponina) li jtejbu r-rispons immunitarju. 

X’benefiċċji wera Zulvac SBV f’dawn l-istudji? 

L-effikaċja ta' Zulvac SBV ġiet investigata fi studji fil-laboratorju fl-ifrat u n-nagħaġ. L-annimali tlaqqmu skont 
l-iskeda tat-tilqima u mbagħad jew esposi għall-virus ta' Schmallenberg. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien 
in-nuqqas ta’ viremija wara l-esponiment għall-virus. L-istudji wrew li Zulvac SBV jipproteġi l-ifrat u 
lin-nagħaġ tliet ġimgħat wara t-tilqima. Fin-nagħaġ tqal it-tilqima naqqset il-viremija u l-infezzjoni 
fl-embrijun. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Zulvac SBV? 

Fl-ifrat, hija komuni ħafna (tidher f’iktar minn annimal minn kull 10) żieda sa 1.5 °C fit-temperatura 
tal-ġisem waqt it-48 siegħa ta’ wara t-tilqima u d-dehra ta’ boċċi żgħar b'dijametru sa 0.7cm fis-sit 
tat-tilqima li jmorru fi żmien 10 ijiem. 

Fin-nagħaġ, iktar minn annimal wieħed minn kull għaxra jista’ jkollu żieda fit-temperatura tal-ġisem sa 1.5 
°C waqt l-24 siegħa ta’ wara t-tilqima. Iktar minn annimal wieħed minn kull għaxra jista’ juri nefħa jew boċċi 
b’dijametru sa 8 ċm taħt il-ġilda fis-sit tal-injezzjoni, u nefħiet b’dijametru inqas minn 2 ċm jistgħu jdumu 
għal tal-inqas 47 ġurnata. 

Fin-nagħaġ tqal, iktar minn annimal wieħed minn kull għaxra jista’ jkollu żieda fit-temperatura tal-ġisem sa 
0.8 °C waqt l-4 sigħat ta’ wara t-tilqima. Iktar minn annimal wieħed minn kull għaxra jista’ juri nefħiet jew 
boċċi b’dijametru sa 8 ċm taħt il-ġilda fis-sit tal-injezzjoni, li jistgħu jdumu għal tal-inqas 97 ġurnata bħala 
granuli b’dijametru inqas minn 0.5 ċm. 

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt 
mal-annimal? 

F’każ ta’ awtoinjezzjoni aċċidentali, għandu jitfittex parir mediku minnufih u għandu juri l-fuljett ta’ tagħrif 
jew it-tikketta lit-tabib. 

X'inhu l-perjodu ta' tiżmim f'annimali li jipproduċu l-ikel? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel l-annimal ikun jista’ 
jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. 

Il-perjodu ta' tiżmim għal-laħam minn frat ikkurati b’Zulvac SBV huwa 'żero' jiem, li jfisser li ma hemm 
l-ebda żmien obbligatorju ta' stennija. 
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Għal xiex ġiet approvat Zulvac SBV? 

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji ta' 
Zulvac SBV huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Zulvac SBV: 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Zulvac SBV 
fis-6 ta' Frar 2015. 

L-EPAR sħiħ għal valida fl-UE kollha jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b'Zulvac SBV, 
is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew jikkuntattjaw 
lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'Settembru 2015. 
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