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Rezumat EPAR destinat publicului 

Zulvac SBV 
Vaccin împotriva virusului Schmallenberg (inactivat) 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR) pentru Zulvac SBV. 
Documentul explică modul în care agenția a evaluat medicamentul de uz veterinar, pentru a recomanda 
autorizarea în Uniunea Europeană (UE) și condițiile de utilizare. Scopul documentului nu este să ofere 
recomandări practice referitoare la utilizarea Zulvac SBV. 

Pentru informații practice privind utilizarea Zulvac SBV, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să 
citească prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Ce este Zulvac SBV și pentru ce se utilizează? 

Zulvac SBV este un vaccin de uz veterinar utilizat pentru protejarea bovinelor și a ovinelor începând cu 
vârsta de 3,5 luni împotriva virusului Schmallenberg prin reducerea viremiei (prezența virusului în sânge). 
Virusul Schmallenberg se transmite prin musculițe și cauzează fătarea de pui morți și malformații la bovine 
și ovine. 

Zulvac SBV conține substanța activă inactivată (omorâtă) tulpina BH80/11-4 a virusului Schmallenberg. 

Cum se utilizează Zulvac SBV? 

Zulvac SBV este disponibil sub formă de suspensie injectabilă și se poate obține numai pe bază de rețetă. La 
bovine, vaccinul se administrează sub forma a două injecții de 2 ml în mușchiul gâtului, la interval de trei 
săptămâni, iar la ovine sub forma unei injecții de 1 ml, subcutanat, în spatele articulației cotului. La 
oile-femele, vaccinarea trebuie încheiată cu cel puțin două săptămâni înainte de reproducere pentru a 
reduce viremia (prezența virusului în sânge) și infectarea embrionului în primul trimestru de gestație. 

Pentru vaccinarea de rapel la bovine trebuie administrate două injecții de 2 ml la interval de trei săptămâni 
o dată la 12 luni. Pentru vaccinarea de rapel la ovinele care nu sunt pentru reproducție trebuie administrată 
o singură injecție de 1 ml la interval de șase luni, o dată la șase luni, iar la oile-femele pentru reproducție o 
singură injecție de 1 ml administrată cu cel puțin două săptămâni înainte de reproducere. 

La bovine, perioada de protecție începe la două săptămâni după vaccinare și durează 12 luni. La ovine, 
perioada de protecție începe la trei săptămâni după vaccinare și durează șase luni. 
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Cum acționează Zulvac SBV? 

Zulvac SBV este un vaccin. Vaccinurile acționează „învățând” sistemul imunitar (sistemul natural de apărare 
al organismului) cum să se apere împotriva unei boli. Zulvac SBV conține virusul Schmallenberg care a fost 
inactivat astfel încât să nu poată cauza boala. Când este administrat bovinelor sau ovinelor, sistemul 
imunitar al animalelor recunoaște virusul ca fiind „străin” și produce anticorpi împotriva lui. În viitor, dacă 
animalele sunt expuse la virusul Schmallenberg, sistemul imunitar va putea produce anticorpi mai rapid. 
Aceasta va ajuta la protejarea împotriva bolii. Vaccinul conține și „adjuvanți” (hidroxid de aluminiu și 
saponină) pentru stimularea răspunsului imun. 

Ce beneficii a prezentat Zulvac SBV pe parcursul studiilor? 

Eficacitatea Zulvac SBV a fost investigată la bovine și la ovine în studii de laborator. Animalele au fost 
vaccinate conform schemei de vaccinare și apoi au fost expuse la virusul Schmallenberg. Principalul indicator 
al eficacității a fost absența viremiei în urma expunerii la virus. Studiile au demonstrat că Zulvac SBV 
protejează bovinele la două săptămâni după vaccinare și ovinele la trei săptămâni după vaccinare. La oile 
gestante, vaccinarea a redus viremia și infectarea embrionului. 

Care sunt riscurile asociate cu Zulvac SBV? 

La bovine, sunt foarte frecvente (observate la mai mult de 1 animal din 10) creșterea temperaturii corporale 
cu până la 1,5 °C în primele 48 de ore după vaccinare și apariția de mici umflături cu diametrul de 0,7 cm la 
locul de vaccinare, care se resorb în decurs de 10 zile. 

La ovine, mai mult de unul din zece animale pot prezenta o creștere a temperaturii corporale cu până la 
1,5 °C în primele 24 de ore după vaccinare. Mai mult de unul din zece animale pot prezenta umflături sau 
excrescențe sub piele, la locul injectării, cu diametrul de până la 8 cm, iar umflăturile cu diametrul mai mic 
de 2 cm pot dura cel puțin 47 de zile. 

La oile gestante, mai mult de unul din zece animale pot prezenta o creștere a temperaturii corporale cu până 
la 0,8 °C în primele 4 ore după vaccinare. Mai mult de unul din zece animale pot prezenta umflături sau 
excrescențe sub piele, la locul injectării, cu diametrul de până la 8 cm, iar acestea pot dura cel puțin 97 de 
zile sub formă de granule cu diametrul mai mic de 0,5 cm. 

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

În caz de autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul sau 
eticheta produsului. 

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până când 
animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman. 

Perioada de așteptare pentru carne și ouă de la bovinele și ovinele tratate cu Zulvac SBV este de „zero” zile, 
ceea ce înseamnă că nu există o perioadă de așteptare obligatorie. 
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De ce a fost aprobat Zulvac SBV? 

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) al agenției a hotărât că beneficiile Zulvac SBV sunt 
mai mari decât riscurile asociate și a recomandat aprobarea utilizării sale în UE. 

Alte informații despre Zulvac SBV: 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Zulvac SBV, valabilă pe întreg 
teritoriul UE, la 6 februarie 2015. 

EPAR-ul complet pentru Zulvac SBV este disponibil pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Pentru mai multe informații referitoare 
la tratamentul cu Zulvac SBV, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să citească prospectul sau să se 
adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în septembrie 2015. 
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