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EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR) 

NOBIVAC BB 

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

 
 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego 
(EPAR). Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet 
ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji 
doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego. 
Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia, należy 
skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie 
zaleceń CVMP, należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR). 
 
 
Co to jest Nobivac Bb? 

 
Nobivac Bb jest szczepionką, która zawiera żywy szczep B-C2 bakterii Bordetella 
bronchiseptica. Szczepionka Nobivac Bb ma postać suchej substancji i rozpuszczalnika, 
z których wykonuje się zawiesinę podawaną przez nos. 
 
 

W jakim celu stosuje się preparat Nobivac Bb? 
 
Preparat Nobivac Bb stosuje się do szczepienia kotów w wieku jednego miesiąca lub 
starszych przeciwko chorobie (o charakterze grypopodobnym) wywoływanej przez bakterię 
B. bronchiseptica. 
Koty szczepi się, podając dawkę 0,2 ml do jednego nozdrza. Odporność na zakażenie 
zazwyczaj pojawia się po około trzech dniach i utrzymuje się przez okres do roku. 
 
 

Jak działa preparat Nobivac Bb? 
 
Preparat Nobivac Bb jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na „uczeniu” układu 
immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się 
przed chorobą. Nobivac Bb zawiera typ żywej bakterii Bordetella bronchiseptica, określany 
jako szczep B-C2. Gdy kot otrzymuje szczepionkę, układ immunologiczny rozpoznaje 
bakterie jako „obce” i wytwarza przeciwko nim specjalny typ przeciwciał. W przyszłości 
w przypadku ponownego kontaktu z bakteriami układ immunologiczny będzie w stanie 
wytwarzać te przeciwciała szybciej. Żywy szczep bakteryjny zawarty w szczepionce Nobivac 
Bb różni się od innych typów B. bronchiseptica, gdyż brakuje w nim pewnych cząsteczek, 
w związku z czym mniejsze jest ryzyko wywołania choroby. Dzięki temu nadaje się on do 
zastosowania w szczepionce. Szczepionki przeciwko B. bronchiseptica, które podaje się przez 
nos, stosuje się także u psów. 
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Jak badano preparat Nobivac Bb? 
 
Skuteczność preparatu Nobivac Bb oceniano w trzech głównych badaniach z udziałem kotów 
różnych ras. Koty otrzymywały szczepionkę Nobivac Bb, a następnie wykonywano test 
prowokacji poprzez ekspozycję na dziki typ B. bronchiseptica. Szczepionka Nobivac Bb była 
pierwszą zawierającą żywe bakterie B. bronchiseptica szczepionką dopuszczoną do 
stosowania u kotów. 

 
 
Jakie korzyści ze stosowania preparatu Nobivac Bb zaobserwowano w badaniach? 

 
Główne badania wykazały, że szczepionka Nobivac Bb skutecznie redukuje objawy 
wywoływane przez B. bronchiseptica. 
 
 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem Nobivac Bb? 
 
Do rzadko występujących działań niepożądanych należy kichanie, kaszel oraz niewielka 
i tymczasowa wydzielina z oczu lub nosa. U zwierząt, u których występują poważniejsze 
objawy, może być konieczne leczenie antybiotykiem. 
 
 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem? 
 
Szczepionkę mogą podawać tylko weterynarze. W razie przypadkowego podania człowiekowi 
należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, przedstawiając mu ulotkę dołączoną do 
opakowania lub etykietę. Choć ryzyko dla osób z osłabionym układem immunologicznym 
zakażonych B. bronchiseptica jest niezwykle niskie, zaleca się, aby nie szczepić szczepionką 
Nobivac Bb kotów, które pozostają w bliskim kontakcie z takimi osobami, gdyż mogą one 
okresowo rozsiewać bakterie przez okres do jednego roku po szczepieniu. 
 
 

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Nobivac Bb? 
 
Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści ze 
stosowania szczepionki Nobivac Bb przewyższają związane z tym ryzyko. Stosunek korzyści 
do ryzyka można znaleźć w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR. 
 
 

Inne informacje na temat Nobivac Bb: 
 
Dnia 10 września 2002 r. Komisja Europejska przyznała firmie Intervet International B.V. 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu Nobivac Bb ważne na terytorium całej Unii 
Europejskiej. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przedłużono w dniu 25 września 2007 r. 
Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu można znaleźć na 
etykiecie/opakowaniu zewnętrznym. 

 
 
 
Data ostatniej aktualizacji: 25 września 2007 r. 


