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Zdravilo Nasym (cepivo proti bovinemu respiratornemu 
sincicijskemu virusu, živo) 
Pregled zdravila Nasym in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Nasym in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Nasym je cepivo, ki se uporablja za zaščito pred bovinim respiratornim sincicijskim virusom 
pri govedu. Ta bolezen prizadene njihove dihalne poti. Zdravilo Nasym zmanjša izločanje virusa in 
respiratorne znake, kot so pospešeno in oteženo dihanje, izcedek iz oči in nosu. Zdravilo Nasym 
vsebuje bovini respiratorni sincicijski virus, sev Lym-56. 

Kako se zdravilo Nasym uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Zdravilo je na voljo v obliki liofilizata (praška, 
posušenega z zamrzovanjem) in vehikla, iz katerih se pripravi pršilo za nos ali injekcija. 

Govedu od devet dni starosti se cepivo naprši v vsako nosnico z intranazalnim aplikatorjem. Cepivo 
začne učinkovati tri tedne po nazalnem cepljenju, zaščita pa traja dva meseca po cepljenju. 
Revakcinacija se daje z injiciranjem v mišico dva meseca po začetnem cepljenju in nato vsakih šest 
mesecev. 

Govedu od 10 tednov starosti se cepivo daje kot enkratna injekcija v mišico, druga injekcija v mišico 
pa se da štiri tedne pozneje. Cepivo začne učinkovati tri tedne po cepljenju v mišico, zaščita pa traja 
šest mesecev. Revakcinacija se daje z injiciranjem v mišico šest mesecev po začetnem sklopu cepljenja 
in nato vsakih šest mesecev. 

Kako zdravilo Nasym deluje? 

Zdravilo Nasym je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem 
telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Zdravilo Nasym vsebuje sev bovinega 
respiratornega sincicijskega virusa, ki je oslabljen in ne povzroča bolezni. Ko žival prejme cepivo, 
imunski sistem prepozna virus kot „tujek“ in proti njemu tvori protitelesa. Ko je žival ponovno 
izpostavljena temu ali podobnemu virusu, ta protitelesa skupaj z drugimi mehanizmi imunskega 
sistema uničijo virus in pripomorejo k zaščiti pred boleznijo. 
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Kakšne koristi zdravila Nasym so se pokazale v študijah? 

Učinkovitost zdravila Nasym so dokazali v sedmih laboratorijskih študijah, v katerih je cepljenje govedi 
z zdravilom Nasym v obliki nosnega pršila ali injekcije v mišico zmanjšalo tako izločanje virusa kot 
znake respiratorne bolezni, kot so pospešeno dihanje, oteženo dihanje, izcedek iz oči in vnete oči. Te 
študije so vključevale necepljene živali, ki so bile cepljene s cepivom brez učinkovine, vse živali pa so 
bile umetno izpostavljene bovinemu respiratornemu sincicijskemu virusu. Študije so potrdile, da cepivo 
začne učinkovati tri tedne tako po nazalnem cepljenju kot po injekciji v mišico, učinkuje pa dva meseca 
po nazalnem cepljenju in šest mesecev po injekciji v mišico. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Nasym? 

Najpogostejši nezaželen učinek zdravila Nasym (ki lahko prizadene največ 1 žival od 10) je rahla 
sprememba v konsistenci iztrebkov. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi zdravila Nasym glejte navodilo za 
uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite 
navodilo za uporabo ali nalepko. 

Kakšna je karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. 

Karenca za meso goveda, zdravljenega z zdravilom Nasym, je nič dni, kar pomeni, da ni obvezne 
čakalne dobe. 

Zakaj je zdravilo Nasym odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je odločila, da so koristi zdravila Nasym večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Nasym 

Zdravilo Nasym je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 29/07/2019. 

Nadaljnje informacije o zdravilu Nasym so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nasym. 

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen 05-2019. 
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