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Purevax Rabies (rekombinant kanariefågelpoxvirus 
(vCP65) mot rabies) 
Sammanfattning av Purevax Rabies och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Purevax Rabies och vad används det för? 

Purevax Rabies är ett veterinärmedicinskt vaccin som används för att skydda katter från 12 veckors 
ålder mot rabiesinfektion. Det innehåller rekombinant kanariefågelpoxvirus (vCP65) mot rabies.  

Hur används Purevax Rabies? 

Läkemedlet är receptbelagt. 

Purevax Rabies är en injektionsvätska, suspension som ges under huden. Den första injektionen ska 
ges till katter som är minst 12 veckor gamla. Skyddet inträder senast fyra veckor efter injektionen och 
varar i ett år. Katterna bör vaccineras på nytt varje år. 

För mer information om hur du använder Purevax Rabies, läs bipacksedeln eller tala med veterinär 
eller apotekspersonal. 

Hur verkar Purevax Rabies? 

Purevax Rabies är ett vaccin. Vacciner verkar genom att de ”lär” immunsystemet (kroppens naturliga 
försvar) hur det ska skydda sig mot sjukdomar. Vaccinstammen vCP65 i Purevax Rabies är ”bärare” av 
kanariefågelpoxvirus och har fått en gen som gör att den kan producera delar av ett rabiesvirus som 
kallas glykoprotein G. Kanariefågelpoxvirus sprids eller förökar sig inte i katterna, men producerar 
rabiesvirusets glykoprotein G. 

När en katt får vaccinet uppfattar immunsystemet rabiesvirusets glykoprotein G som främmande och 
bildar antikroppar mot det. Därmed kommer immunsystemet att kunna bilda antikroppar snabbare när 
det senare utsätts för rabies, vilket bidrar till att skydda mot dödlighet i samband med rabiesinfektion. 



 
Purevax Rabies (rekombinant kanariefågelpoxvirus (vCP65) mot rabies)   
EMA/138015/2011 Sida 2/2 
 

Vilka fördelar med Purevax Rabies har visats i studierna? 

Purevax Rabies har undersökts i en rad laboratoriestudier och fältförsök på kattungar och katter när 
det gavs ensamt eller i kombination med andra kattvacciner vid den första vaccinationen eller som 
boosterdos. Huvudmåttet på effekt var vaccinets förmåga att skapa immunitet mot rabies. 

Laboratoriestudierna visade att Purevax Rabies kan skydda mot rabies och att skyddet varar i upp till 
ett år. Fältförsöken visade att vaccinet är säkert och leder till en signifikant ökning av antikroppar mot 
rabies. Vaccinet kan förstärka immunsvaret hos katter som vid den första vaccinationen fått ett annat 
rabiesvaccin. 

Vilka är riskerna med Purevax Rabies? 

Ibland kan katter drabbas av lindrig övergående apati (minskat intresse för omgivningen) och lindrig 
anorexi (nedsatt aptit) eller hypertermi (förhöjd kroppstemperatur) som varar i en eller två dagar. 
Lokala reaktioner på injektionsstället kan förekomma med lindrig smärta vid beröring eller ödem 
(svullnad) som går över inom en eller högst två veckor. En fullständig förteckning över biverkningar 
som rapporterats för Purevax Rabies finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Säkerhetsinformation har tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Purevax Rabies. Där 
anges också de försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och djurägare eller djurhållare ska vidta. 

Rekombinanter av kanariefågelpoxvirus såsom de som finns i Purevax Rabies är kända för att vara 
säkra för människor. Övergående och lindriga lokala eller allmänna biverkningar beroende på själva 
injektionen kan förekomma. Om du av misstag råkat injicera dig själv, uppsök genast läkare och visa 
bipacksedeln eller etiketten. 

Varför är Purevax Rabies godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Purevax Rabies är större än 
riskerna och att Purevax Rabies skulle godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Purevax Rabies 

Den 18 februari 2011 beviljades Purevax Rabies ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.  

Mer information om Purevax Rabies finns på EMA:s webbplats 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2020. 
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