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ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR) 

NOBIVAC BB 

Резюме на EPAR за обществено ползване  

 
 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена 
оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за 
ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите 
препоръки как да се използва лекарството.  
Настоящият документ не може да замени обсъждането лично с Вашия ветеринарен 
лекар. Ако се нуждаете от повече информация за състоянието или лечението на Вашето 
животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за 
основанията за препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от 
EPAR). 
 
 
Какво представлява Nobivac Bb? 

 
Nobivac Bb е ваксина, съдържаща жив бактериален щам В-С2 на Bordetella 
bronchiseptica. Nobivac Bb е сухо вещество и разтворител, от които се приготвя 
суспензия за интраназално приложение. 
 
 

За какво се използва Nobivac Bb? 
 
Nobivac Bb се използва за ваксиниране на котки на един месец или по-големи срещу 
заболяването (грипоподобно заболяване), причинено от бактерията B. bronchiseptica. 
Котките се ваксинират чрез прилагане на доза от 0,2 ml в едната ноздра. Имунитетът 
към инфекциозното заболяване се изгражда обикновено за около три дни и продължава 
до една година. 
 
 

Как действа Nobivac Bb? 
 
Nobivac Bb е ваксина. Ваксините „учат” имунната система (естествените защитни сили 
на организма) как да се защитава от заболявания. Nobivac Bb съдържа вид живи 
B. Bronchiseptica, наричани щам B-C2. След като котката е ваксинирана, имунната й 
система разпознава бактериите като „чужди” и създава специален вид антитела срещу 
тях. Впоследствие, когато е изложена на бактериите, имунната система е способна да 
произвежда по-бързо антитела. Живият бактериален щам, включен в Nobivac Bb, се 
различава от другите видове B. Bronchiseptica по това, че при него липсват някои 
молекули и следователно е по-малко вероятно да причини заболяване. Това го прави 
подходящ за употреба като ваксина. Ваксините срещу B. Bronchiseptica, които се 
прилагат през носа, се използват също при малки кучета. 
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Как е проучен Nobivac Bb ? 
 
Ефективността на Nobivac Bb е изследвана в рамките на три големи проучвания, 
обхващащи котки от различни породи. Котките са ваксинирани с Nobivac Bb, а след 
това са провокирани чрез излагане на див щам на B. bronchiseptica. Nobivac Bb е 
първата жива ваксина на B. Bronchiseptica, одобрена за употреба при котки.  

 
 
Какви ползи от Nobivac Bb са установени в проучванията? 

 
Основните проучвания показват, че Nobivac Bb е ефективен за намаляване на 
симптомите, причинени от B. bronchiseptica. 
 
 

Какви са рисковете, свързани с Nobivac Bb? 
 
Понякога има кихане, кашляне, умерено и временно сълзене от очите и носа. При 
животни, които проявяват по-тежки форми, може да се наложи антибиотично лечение. 
 
 

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с 
животното? 

 
Ваксината трябва да се прилага само от ветеринарен лекар. В случай на инцидентно 
самоинжектиране незабавно потърсете медицински съвет и покажете на лекаря 
упътването за употреба или етикета. Въпреки че рискът от заразяване на хора със слаба 
имунна система с B. bronchiseptica е много малък, препоръчва се котки, които са в 
близък контакт с такива лица, да не се ваксинират с Nobivac Bb, тъй като котките могат 
да отделят бактериите в продължение на една година след ваксинацията. 
 
 

Основания за одобряване на Nobivac Bb? 
 
Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че 
ползите от Nobivac Bb са по-големи от рисковете при неговата употреба. 
Съотношението полза/риск може да се намери в модул 6 на този EPAR. 
 
 

Допълнителна информация за Nobivac Bb: 
 
Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на 
Европейския съюз, за Nobivac Bb на Intervet International B.V. на 10 септември 2002 г. 
Разрешението е подновено на 25 септември 2007 г. Информация за начина на 
предписване на продукта може да се намери върху етикета/външната опаковка. 

 
 
 
Дата на последно актуализиране на текста: 25 септември 2007 г. 


