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Evant (vakcina nuo paukščių kokcidiozės (gyva)) 
Evant ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Evant ir kam jis naudojamas? 

Evant – tai veterinarinė vakcina, skirta apsaugoti vištas nuo Eimeria acervulina, Eimeria maxima, 
Eimeria mitis, Eimeria praecox ir Eimeria tenella kokcidijų parazitų sukeliamos kokcidiozės. Kokcidiozė 
– tai žarnyno liga, dėl kurios sulėtėja paukščių augimas, jiems pasireiškia stiprus viduriavimas, 
sumažėja jų dėslumas ir smarkiai padidėja gaištamumas. Su infekuotų paukščių išmatomis į aplinką 
išsiskiria kokcidijų sporos (oocistos), kurios gali toliau platinti infekciją. 

Vakcinos sudėtyje yra gyvų susilpnintų Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria 
praecox ir Eimeria tenella oocistų. 

Daugiau informacijos rasite informaciniame lapelyje. 

Kaip naudoti Evant? 

Evant tiekiamas suspensijos ir tirpiklio forma ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą. Vakcina skiriama 
viščiukams nuo vienos dienos amžiaus. Vakcinos suspensiją reikia atskiesti tirpikliu ir vandeniu pagal 
dozavimo instrukciją ir užpurkšti ant paukščių taip, kad kiekvienas paukštis gautų vakcinos dozę. 
Paukščiai vakciną nuryja kedendami savo plunksnas. Apsauga nuo infekcijos susiformuoja per 2 
savaites ir išlieka 9 savaites po vakcinacijos. 

Daugiau informacijos apie Evant naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Evant? 

Evant yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą apsisaugoti 
nuo ligos. Vakcinos sudėtyje yra Eimeria oocistų, kurios susilpninamos, kad negalėtų sukelti ligos. 
Vištas paskiepijus Evant, jų imuninė sistema atpažįsta Eimeria oocistas kaip svetimkūnį ir ima gaminti 
jas veikiančius antikūnus. Jeigu ateityje tos pačios Eimeria rūšys pateks į šių gyvūnų organizmą, jų 
imuninė sistema gebės greičiau reaguoti į užkratą. Tai padės jiems apsisaugoti nuo kokcidiozės. 

Vakcinoje taip pat yra adjuvanto montanido IMS, kuris sustiprina imuninę reakciją. 
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Kokia Evant nauda nustatyta tyrimuose? 

Laboratoriniai tyrimai parodė, kad 1 dienos amžiaus Evant paskiepyti viščiukai buvo apsaugoti nuo 
kokcidiozės, kai į jų organizmą pateko penkios Eimeria rūšys, praėjus 2 savaitėms po vakcinacijos ir 
apsauga truko 9 savaites po vakcinacijos. Šiuose tyrimuose buvo naudojama kontrolinė viščiukų, 
kuriems skirta netikra vakcina, grupė. Tyrimai parodė, kad Evant sumažino žalą žarnynui ir kiekvienos 
Eimeria rūšies oocistas išmatose bei sumažino Emeria acervulina, Eimeria maxima ir Eimeria tenella 
sukeltą viduriavimą. 

Kokia rizika siejama su Evant naudojimu? 

Apie šalutinį Evant poveikį nežinoma. Išsamų visų apribojimų sąrašą rasite pakuotės lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Į Evant veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, taip 
pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų 
savininkai arba laikytojai. 

Panaudojus vakciną, reikia nusiplauti ir dezinfekuoti rankas bei įrangą. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. Tai taip pat laikas, kurį, panaudojus vaistą, paukščių kiaušinių negalima vartoti žmonių 
maistui. 

Išlauka Evant skiepytų vištų mėsai ir kiaušiniams yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus galima 
vartoti iš karto. 

Kodėl Evant buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Evant nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali būti 
registruotas vartoti ES. 

Kita informacija apie Evant 

Visoje ES galiojantis Evant registracijos pažymėjimas suteiktas 2019 m. vasario 5 d. 

Daugiau informacijos apie Evant rasite Agentūros tinklalapyje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/veterinary/EPAR/evant. 

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gruodžio mėn. 
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