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Purevax Rabies [virus rabic canarypox recombinat 
(vCP65)] 
Prezentare generală a Purevax Rabies și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Purevax Rabies și pentru ce se utilizează? 

Purevax Rabies este un vaccin de uz veterinar care se utilizează pentru a proteja pisicile începând cu 
vârsta de 12 săptămâni împotriva infecției rabice. Conține virus rabic canarypox recombinat (vCP65).  

Cum se utilizează Purevax Rabies? 

Medicamentul se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. 

Purevax Rabies este o suspensie lichidă pentru injectare sub piele. Prima injecție trebuie administrată 
la pisici în vârstă de cel puțin 12 săptămâni. Protecția începe cel târziu la patru săptămâni după injecție 
și durează un an. Pisicile trebuie vaccinate din nou în fiecare an. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Purevax Rabies, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Purevax Rabies? 

Purevax Rabies este un vaccin. Vaccinurile acționează „învățând” sistemul imunitar (sistemul natural 
de apărare al organismului) cum să se apere împotriva bolilor. Tulpina vCP65 din Purevax Rabies este 
un virus canarypox „purtător” în care a fost introdusă o genă care îl face capabil să producă o parte a 
virusului rabiei, numită „glicoproteina G”. Virusurile canarypox nu se răspândesc și nu se înmulțesc în 
organismul pisicilor, dar produc glicoproteina G a virusului rabiei. 

Când vaccinul se administrează unei pisici, sistemul imunitar recunoaște glicoproteina G a rabiei ca 
fiind „străină” și produce anticorpi împotriva ei. În viitor, sistemul imunitar va fi capabil să producă 
anticorpi mai repede când va fi în contact cu rabia, acest lucru contribuind la protecția împotriva 
mortalității cauzate de infecția cu rabie. 
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Ce beneficii a prezentat Purevax Rabies pe parcursul studiilor? 

Au fost efectuate mai multe studii pe pisoi și pisici, care au cuprins studii de laborator și studii de teren 
și au evaluat Purevax Rabies utilizat fie în monoterapie, fie împreună cu alte vaccinuri de pisici la prima 
vaccinare și cea de rapel. Principala măsură a eficacității a fost capacitatea vaccinului de a declanșa 
imunitatea la rabie. 

Studiile de laborator au arătat că Purevax Rabies poate proteja împotriva rabiei și că protecția durează 
până la un an. Studiile de teren au arătat că vaccinul este sigur și că declanșează o creștere 
considerabilă a anticorpilor antirabici. Vaccinul poate intensifica răspunsul imun al pisicilor cărora li s-a 
administrat un alt vaccin antirabic la prima vaccinare. 

Care sunt riscurile asociate cu Purevax Rabies? 

Ocazional, pisicile vor prezenta temporar o ușoară apatie (pierderea interesului pentru lumea 
înconjurătoare) și anorexie (pierderea poftei de mâncare) sau hipertermie (temperatură corporală 
ridicată), care vor dura una sau două zile. Poate exista o reacție locală la locul de injectare, cu dureri 
ușoare la atingere sau edem (umflătură), care dispare în cel mult una sau două săptămâni. Pentru lista 
completă a reacțiilor adverse raportate asociate cu Purevax Rabies, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru Purevax Rabies au fost incluse 
informații referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de 
personalul medical și de proprietarii sau îngrijitorii de animale. 

Virusurile canarypox recombinate, precum cele din Purevax Rabies, sunt considerate sigure pentru om. 
Se pot observa reacții adverse ușoare și temporare la injecție, cu caracter local sau general. În caz de 
autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul sau 
eticheta produsului. 

De ce este Purevax Rabies autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Purevax Rabies sunt mai mari decât 
riscurile asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Purevax Rabies 

Purevax Rabies a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 
18 februarie 2011.  

Mai multe informații despre Purevax Rabies se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 11-2020. 
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