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Purevax Rabies (rekombinowany w wirusie ospy ptasiej 
antygen [vCP65] wirusa wścieklizny) 
Przegląd wiedzy na temat szczepionki Purevax Rabies i uzasadnienie 
udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest szczepionka Purevax Rabies i w jakim celu się ją stosuje? 

Purevax Rabies to szczepionka weterynaryjna służąca do ochrony kotów od 12. tygodnia życia przed 
wścieklizną. Szczepionka zawiera rekombinowany w wirusie ospy ptasiej (vCP65) antygen wirusa 
wścieklizny.  

Jak stosować szczepionkę Purevax Rabies? 

Szczepionka wydawana z przepisu lekarza. 

Purevax Rabies ma postać płynnej zawiesiny przeznaczonej do wstrzyknięć podskórnych. Pierwsze 
wstrzyknięcie należy wykonać u kotów w wieku co najmniej 12 tygodni. Odporność pojawia się 
najpóźniej po 4 tygodniach od wstrzyknięcia i utrzymuje się przez rok. Koty należy szczepić co rok. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szczepionki Purevax Rabies, należy zapoznać się z 
ulotką informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa szczepionka Purevax Rabies? 

Purevax Rabies jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na uczeniu układu odpornościowego 
(naturalnego systemu obronnego organizmu) sposobu obrony przed chorobą zakaźną. Szczep 
szczepionkowy vCP65 zawarty w szczepionce Purevax Rabies to nośnik w postaci wirusa ospy ptasiej 
zawierający gen kodujący fragment wirusa wścieklizny zwany glikoproteiną G. Wirusy ospy ptasiej nie 
rozprzestrzeniają się ani nie namnażają u kotów, lecz wytwarzają glikoproteinę G wirusa wścieklizny. 

Po podaniu kotu szczepionki jego układ odpornościowy rozpoznaje glikoproteinę G wirusa wścieklizny 
jako ciało obce i wytwarza przeciwko niej przeciwciała. W przypadku zetknięcia się z wirusem 
wścieklizny w przyszłości układ odpornościowy będzie w stanie szybciej wytworzyć przeciwciała, co 
pomoże zapobiec śmiertelności z powodu zakażenia wścieklizną. 
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Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Purevax Rabies zaobserwowano 
w badaniach? 

Przeprowadzono szereg badań laboratoryjnych i terenowych u kociąt i dorosłych kotów nad 
wykorzystaniem szczepionki Purevax Rabies osobno lub łącznie z innymi szczepionkami dla kotów w 
ramach szczepień podstawowych i przypominających. Głównym kryterium oceny skuteczności była 
zdolność szczepionki do wywołania odporności na wściekliznę. 

Badania laboratoryjne wykazały, że szczepionka Purevax Rabies zapewnia nawet roczną ochronę przed 
wścieklizną. Badania terenowe wykazały, że szczepionka jest bezpieczna i powoduje znaczący wzrost 
miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Szczepionka może wzmocnić odpowiedź immunologiczną u 
kotów, które otrzymały inne podstawowe szczepienie przeciwko wściekliźnie. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Purevax Rabies? 

Sporadycznie u kotów mogą się rozwinąć tymczasowa niewielka apatia (utrata zainteresowania 
otoczeniem) i łagodny jadłowstręt (utrata apetytu), a także hipertermia (wzrost temperatury ciała) 
utrzymująca się przez 1–2 dni. Może wystąpić reakcja w miejscu wstrzyknięcia z niewielkim bólem przy 
dotyku lub obrzękiem (opuchlizną); objawy te ustępują najpóźniej w ciągu 1–2 tygodni. Pełny wykaz 
działań niepożądanych związanych ze stosowaniem szczepionki Purevax Rabies znajduje się w ulotce 
informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje szczepionkę lub ma 
kontakt ze zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących szczepionki Purevax Rabies 
zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności dla personelu medycznego 
oraz właścicieli lub hodowców zwierząt. 

Rekombinowane wirusy ospy ptasiej, takie jak te zawarte w szczepionce Purevax Rabies, są bezpieczne 
dla ludzi. Mogą wystąpić przejściowe, łagodne, miejscowe lub uogólnione działania niepożądane 
związane z samym wstrzyknięciem. W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Na jakiej podstawie szczepionka Purevax Rabies jest dopuszczona do 
obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania szczepionki Purevax Rabies przewyższają 
ryzyko i że szczepionka może być dopuszczona do obrotu w UE. 

Inne informacje dotyczące szczepionki Purevax Rabies 

W dniu 18 lutego 2011 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Purevax 
Rabies, ważne w całej Unii Europejskiej.  

Dalsze informacje dotyczące szczepionki Purevax Rabies znajdują się na stronie internetowej Agencji 
pod adresem: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Data ostatniej aktualizacji: 11.2020. 
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