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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Evalon 
madárkokcidiózis elleni vakcina (élő) 

Ez a dokumentum az Evalon-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója.  
Azt mutatja be, hogy az Ügynökségnek az állatgyógyászati készítményre vonatkozó értékelése miként 
vezetett az Európai Unióban (EU) érvényes forgalomba hozatali engedély kiadását támogató 
véleményéhez és az alkalmazási feltételekre vonatkozó ajánlásaihoz. A dokumentum nem tekinthető 
gyakorlati útmutatónak az Evalon alkalmazására vonatkozóan. 

Amennyiben az állat gazdájának vagy tartójának az Evalon alkalmazásával kapcsolatban gyakorlati 
információra van szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy 
gyógyszerészéhez. 

Milyen típusú gyógyszer az Evalon, és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

Az Evalon állatgyógyászati vakcina, amely az Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, 
Eimeria necatrix és Eimeria tenella kokcidia paraziták által okozott kokcidiózis ellen védi a csirkéket. A 
kokcidiózis a bél betegsége, amely csökkent növekedést, súlyos hasmenést, csökkent tojástermelést 
és magas mortalitást okoz. A fertőzött madarak a betegség spóráit (oocisztákat) ürítenek a bélsárral, 
ami terjesztheti a fertőzést. 

A vakcina az Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix és Eimeria tenella 
élő, attenuált (legyengített) oocisztáit tartalmazza. 

Hogyan kell alkalmazni az Evalon-t? 

Az Evalon szuszpenzió és oldószer formájában, csak receptre kapható. A vakcinát egynapos csirkéknek 
adják be, durvacseppes permet vakcinázási móddal. A vakcina szuszpenzióját fel kell hígítani az 
oldószerrel és vízzel az adagolási utasításoknak megfelelően, és a csirkékre kell permetezni oly 
módon, hogy mindegyik madár egy adagot kapjon. A madarak akkor fogyasztják el a vakcinát, amikor 
felborzolják a tollukat. A védettség a vakcináció után 3 héttel alakul ki, és a vakcináció utáni 60. hétig 
tart. 

További információ a betegtájékoztatóban található. 
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Hogyan fejti ki hatását az Evalon? 

Az Evalon egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az immunrendszert (a 
szervezet természetes védekezőrendszerét) arra, hogy hogyan védekezzen a betegségek ellen. A 
vakcina egy Eimeria faj oocisztáit tartalmazza, amelyeket legyengítettek, hogy ne okozhassanak 
betegséget. Az Evalon csirkéknek történő adása esetén az állatok immunrendszere „idegenként” 
azonosítja az Eimeria oocisztákat, és védekezik ellenük. Később, ha az állatok ugyanannak az Eimeria 
fajnak lesznek kitéve, az immunrendszer gyorsabban tud majd reagálni. Ez segít őket megvédeni a 
kokcidiózis ellen. 

A vakcina oldószere az immunválasz fokozása érdekében a Montanide IMS-t tartalmazza 
adjuvánsként. 

Milyen előnyei voltak az Evalon alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Egy 4 csirkefarm bevonásával végzett terepvizsgálatban a bélsárral ürített oociszták mennyisége a 
vakcinációt követő 3 héten belül mind az Evalon-nal vakcinázott csirkéknél, mind azoknál, amelyeket 
egy másik Eimeria elleni vakcinával oltottak be, csökkent. Az Evalon-nal és a komparátor vakcinával 
kapott eredmények 4-ből 3 farm esetében hasonlóak voltak, 1 farmon pedig az Evalon-nal vakcinázott 
csirkék jobb védettséget mutattak, mint azok, amelyek a komparátor készítményt kapták. 

Milyen kockázatokkal jár az Evalon alkalmazása? 

Az Evalon alkalmazásával kapcsolatosan mellékhatások nem ismertek. A korlátozások teljes 
felsorolása a használati utasításban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Az Evalon-ra vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

Alkalmazás után kezeit és az eszközöket le kell mosni, és fertőtleníteni kell. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják. 
Egyúttal azt az időtartamot is jelenti, amelynek a készítmény alkalmazása és a tojás ember általi 
fogyasztása között kell eltelnie. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az Evalon-nal kezelt csirkék által termelt hús és tojás 
esetén „nulla nap”, ami azt jelenti, hogy nincs kötelező várakozási idő. 

Miért engedélyezték az Evalon forgalomba hozatalát? 

Az Ügynökséghez tartozó állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy az 
Evalon alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta a készítmény EU-ban való 
alkalmazásának jóváhagyását. 
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Az Evalon-nal kapcsolatos egyéb információ 

Az Európai Bizottság 2016/04/18-án/én az Evalon-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. 

Az Evalon-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Amennyiben az állat gazdájának 
vagy tartójának az Evalon-nal történő kezeléssel kapcsolatban további információra van szüksége, 
olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2016. február. 
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