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EPAR - sammendrag for offentligheden 

 
 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport. Formålet er at 
forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) vurderede den forelagte 
dokumentation og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal anvendes. 
Dette dokument er ikke en erstatning for den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du 
ønsker yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din 
dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du 
læse de faglige drøftelser (også en del af denne EPAR). 
 
 
Hvad er Nobivac Bb? 

 
Nobivac Bb er en vaccine, der indeholder en levende Bordetella bronchiseptica 
bakteriestamme B-C2. Nobivac Bb er en frysetørret vaccine og solvens, der opblandes til en 
suspension og gives gennem næsen. 
 
 

Hvad anvendes Nobivac Bb til? 
 
Nobivac Bb anvendes til vaccination af katte i alderen én måned eller ældre mod den sygdom 
(en influenzalignende sygdom), der forårsages af bakterien Bordetella bronchiseptica. 
Kattene vaccineres med en 0,2 ml dosis ind i det ene næsebor. Immuniteten imod infektion 
indtræder normalt efter cirka tre dage og varer i op til et år. 
 
 

Hvordan virker Nobivac Bb? 
 
Nobivac Bb er en vaccine. Vacciner virker ved, at de ‘lærer’ immunsystemet (kroppens 
naturlige forsvarssystem), hvordan det skal forsvare sig selv imod sygdomme. Nobivac Bb 
indeholder en type levende B. bronchiseptica, der kaldes stamme B-C2. Når en kat får 
vaccinen, genkender immunsystemet bakterierne som ‘fremmede’ og danner en særlig type 
anstistoffer imod dem. I fremtiden vil immunsystemet være i stand til at producere disse 
antistoffer hurtigere, når det igen udsættes for bakterierne. Den levende bakteriestamme i 
Nobivac Bb er forskellig fra andre typer B. bronchiseptica, fordi den mangler visse molekyler 
og derfor mindre sandsynligt vil forårsage sygdommen. Dette gør den egnet til brug i en 
vaccine. Vacciner imod B. bronchiseptica, der gives gennem næsen, anvendes også til hunde. 
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Hvordan blev Nobivac Bb undersøgt? 
 
Virkningerne af Nobivac Bb blev afprøvet i tre hovedundersøgelser med katte af forskellige 
racer. Kattene blev vaccineret med Nobivac Bb, inden de med vilje blev udsat for en 
”vildtype” B. bronchiseptica. Nobivac Bb var den første levende B. bronchiseptica vaccine, 
der blev godkendt til brug til katte.  

 
 
Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Nobivac Bb? 

 
Hovedundersøgelserne viste, at Nobivac Bb var effektivt til at reducere symptomer, der var 
forårsaget af B. bronchiseptica. 
 
 

Hvilken risiko er der forbundet med Nobivac Bb? 
 
Lejlighedsvise bivirkninger omfatter nysen, hoste samt let og forbigående flåd fra øjne eller 
næse. Hvis et dyr udviser mere alvorlige symptomer, kan det være nødvendigt at give 
antibiotisk behandling. 
 
 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der giver lægemidlet eller kommer i berøring med 
dyret? 

 
Vaccinen må kun gives af dyrlæger. I tilfælde af, at vaccinen ved et hændeligt uheld indgives 
til mennesker, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til 
lægen. Selv om der kun er en meget lille risiko for, at mennesker med dårligt immunsystem 
bliver smittet med B. bronchiseptica, frarådes det, at katte, der er i kontakt med sådanne 
mennesker, vaccineres med Nobivac Bb, da de med mellemrum kan sprede bakterierne i op til 
et år efter vaccinationen. 
 
 

Hvorfor blev Nobivac Bb godkendt? 
 
Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Nobivac Bb er 
større end risiciene. Benefit/risk-forholdet fremgår af afsnit 6 i denne EPAR. 
 
 

Andre oplysninger om Nobivac Bb: 
 
Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den 
Europæiske Union for Nobivac Bb til Intervet International B.V. den 10. september 2002. 
Markedsføringstilladelsen blev fornyet den 25. september 2007. Oplysninger om 
udleveringsbestemmelserne for lægemidlet findes på etiketten/den ydre emballage. 

 
 
 
Dette sammendrag blev sidst opdateret den 25. september 2007. 


