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Eravac (očkovacia látka proti hemoragickej chorobe 
králikov, inaktivovaná) 
Prehľad o očkovacej látke Eravac a prečo bola povolená v EÚ 

Čo je očkovacia látka Eravac a na čo sa používa? 

Eravac je veterinárna očkovacia látka používaná na zníženie počtu úmrtí pri hemoragickej chorobe 
králikov (RHD) vyvolanej novým variantom vírusu RHD nazývaným vírus RHD typu 2 (RHDV2). V 
dôsledku tejto choroby sa vytvárajú krvné zrazeniny, čo zvyčajne vedie k smrti. 

Vírus RHD typu 2 sa od klasickej formy vírusu RHD odlišuje tým, že priebeh choroby je zdĺhavejší, 
smrť nastáva neskôr, úhyn trvá dlhšie a choroba má ťažší priebeh u mladých králikov. 

Eravac obsahuje ako liečivo inaktivovaný vírus hemoragickej choroby králikov typu 2, kmeň (V-
1037). 

Ako sa očkovacia látka Eravac používa? 

Očkovacia látka Eravac je k dispozícii vo forme injekcie a jej výdaj je viazaný na veterinárny predpis. 
Očkovacia látka sa podáva králikom od veku 30 dní vo forme jednej injekcie pod kožu na bočnej 
strane hrudníka. Ochrana sa začína jeden týždeň po očkovaní a trvá 12 mesiacov. Králiky sa majú 
preočkovať jeden rok po očkovaní. 

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Akým spôsobom očkovacia látka Eravac účinkuje? 

Eravac je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. pripravujú imunitný systém 
(prirodzenú obranu tela) na obranu pred konkrétnym ochorením. Eravac obsahuje vírus hemoragickej 
choroby králikov typu 2 (RHDV2), kmeň V-1037, ktorý bol inaktivovaný, preto nemôže spôsobiť 
chorobu. Po podaní očkovacej látky imunitný systém králikov rozpozná vírus ako cudzí a vytvára proti 
nemu protilátky. Ak sa králiky v budúcnosti dostanú do kontaktu s vírusom hemoragickej choroby 
králikov typu 2, tieto protilátky spolu s ďalšími zložkami imunitného systému dokážu usmrtiť vírusy a 
pomôžu pri ochrane pred ochorením. 
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Očkovacia látka Eravac obsahuje adjuvans (minerálny olej), ktorý slúži na posilnenie imunitnej 
odpovede. 

Aké prínosy očkovacej látky Eravac boli preukázané v štúdiách? 

Účinnosť očkovacej látky sa najprv porovnávala s placebom (zdanlivou očkovacou látkou) v troch 
laboratórnych štúdiách, do ktorých bolo zapojených 301 králikov. Po očkovaní boli králiky umelo 
nakazené vírusom RHDV2. Zo štúdií vyplynulo, že očkovacia látka bola účinná pri znižovaní počtu 
úmrtí. V jednej štúdii prežili všetky králiky očkované látkou Eravac v porovnaní s 37 % mierou 
prežitia v skupine, ktorej bolo podané (placebo). V druhej štúdii bola miera prežitia králikov 
očkovaných látkou Eravac na úrovni 93 % v porovnaní s 50 % mierou prežitia u králikov, ktorým bolo 
podané placebo. V tretej štúdii prežili všetky králiky zaočkované očkovacou látkou Eravac v porovnaní 
s menej ako 70 % králikov v kontrolnej skupine potom, ako boli králiky deväť mesiacov 
po zaočkovaní umelo nakazené vírusom RHDV2. 

V neskoršej laboratórnej štúdii so 48 králikmi prežilo 95 % králikov zaočkovaných očkovacou látkou 
Eravac v porovnaní so 65 % králikov, ktorí dostali placebo, po umelom nakazení vírusom RHDV2 12 
mesiacov po očkovaní. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Eravac? 

Najčastejšie vedľajšie účinky očkovacej látky Eravac (ktoré môžu postihnúť viac ako 1 králika z 10) je 
krátko trvajúce zvýšenie telesnej teploty mierne nad 40 ºC , čo sa môže vyskytnúť do dvoch až troch 
dní po očkovaní;, a vznik uzlín alebo opuchov (menších ako 2 cm) v mieste podania injekcie. Mierne 
zvýšenie teploty odznie spontánne bez liečby do 5 dní a lokálne reakcie odznejú spontánne 
do 24 hodín. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Náhodná injekcia môže zapríčiniť silnú bolesť a opuch, najmä ak bola injekčne podaná do kĺbu prsta. 
To môže viesť k strate prsta, ak sa tomu nevenuje okamžitá lekárska pozornosť. V prípade 
náhodného samoinjikovania tejto očkovacej látky treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc, a to aj 
v prípade aplikácie veľmi malého množstva. Lekárovi treba ukázať písomnú informáciu 
pre používateľa. Ak bolesť pretrváva viac než 12 hodín po lekárskom vyšetrení, treba opäť vyhľadať 
lekársku pomoc. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
a mäso použité na ľudskú spotrebu. 

Ochranná lehota pre mäso králikov, ktoré boli liečené očkovacou látkou Eravac, je nula dní, čo 
znamená, že nie je stanovená povinná čakacia lehota. 

Prečo bola očkovacia látka Eravac povolená v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy očkovacej látky Eravac sú väčšie ako riziká spojené 
s jej používaním a že očkovacia látka môže byť povolená na používanie v EÚ. 
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Ďalšie informácie o očkovacej látke Eravac 

Dňa 22. septembra 2016 bolo vydané povolenie na uvedenie očkovacej látky Eravac na trh platné 
v celej Európskej únii. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Eravac sa nachádzajú na webovej stránke agentúry 
:ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/eravac. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: december 2019 
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