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Rezumat EPAR destinat publicului 

 
 

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare. Scopul 
documentului este de a explica modul în care evaluarea efectuată de către Comitetul pentru 
produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la 
recomandările privind condiţiile de utilizare. 
Prezentul document nu poate înlocui o discuţie directă cu medicul dumneavoastră veterinar. 
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul 
animalului dumneavoastră, contactaţi medicul veterinar. Dacă doriţi informaţii suplimentare pe 
baza recomandărilor CVMP, citiţi Dezbaterea ştiinţifică (care face parte, de asemenea, din 
EPAR). 
 
 
Ce este Nobivac Bb? 

 
Nobivac Bb este un vaccin viu care conţine tulpina B-C2 a bacteriei Bordetella 
bronchiseptica. Nobivac Bb se prezintă sub formă de substanţă uscată şi solvent din care se 
prepară o suspensie administrată pe cale nazală. 
 
 

Pentru ce se utilizează Nobivac Bb? 
 
Nobivac Bb se foloseşte pentru vaccinarea pisicilor cu vârsta de peste o lună împotriva bolii 
care este produsă de bacteria numită B. Bronchiseptica (o afecţiune de tip gripal). 
Pisicile sunt vaccinate prin administrarea unei doze de 0,2 ml într-una din nări. Imunitatea 
împotriva infecţiei se instalează de obicei după aproximativ trei zile şi durează o perioadă de 
până la un an. 
 
 

Cum acţionează Nobivac Bb? 
 
Nobivac Bb este un vaccin. Vaccinurile acţionează prin „învăţarea” sistemului imunitar 
(mecanismul natural de apărare al organismului) cum să se apere împotriva bolilor. Nobivac 
Bb conţine o tulpină vie a bacteriei B. bronchiseptica denumită tulpina B-C2. După ce pisica 
este vaccinată, sistemul imunitar recunoaşte bacteria drept „străină” şi produce un tip special 
de anticorpi împotriva acesteia. În viitor, când sistemul imunitar este expus din nou bacteriei, 
acesta va fi capabil să producă aceşti anticorpi mult mai rapid. Tulpina vie a bacteriei 
conţinută de Nobivac Bb este diferită de alte tulpini de B. bronchiseptica, deoarece îi lipsesc 
anumite molecule, fiind în acest fel mai puţin probabil să producă boala. Acest lucru permite 
ca această tulpină să poată fi utilizată pentru vaccin. De asemenea, vaccinurile împotriva 
B. bronchiseptica cu administrare intranazală se folosesc şi la câini. 
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Cum a fost studiat Nobivac Bb? 
 
Eficacitatea vaccinului Nobivac Bb a fost evaluată în trei studii principale care au implicat 
pisici de diferite rase. Pisicile au fost vaccinate cu Nobivac Bb înainte de a fi expuse la tulpina 
sălbatică a bacteriei B. bronchiseptica. Nobivac Bb a fost primul vaccin viu care conţine 
B. bronchiseptica autorizat pentru utilizarea la pisici.  

 
 
Ce beneficii a prezentat Nobivac Bb în timpul studiilor? 

 
Studiile principale au demonstrat că Nobivac Bb a fost eficace în ceea ce priveşte reducerea 
simptomelor cauzate de B. bronchiseptica. 
 
 

Care sunt riscurile asociate cu Nobivac Bb? 
 
Efectele secundare care apar ocazional includ strănut, tuse şi scurgeri nazale şi oculare reduse 
şi tranzitorii. La animalele la care apar semne mai severe poate fi necesar tratamentul 
antibiotic. 
 
 

Care sunt măsurile de precauţie pentru persoana care administrează medicamentul sau intră în 
contact cu animalul? 

 
Doar medicii veterinari pot administra vaccinul. În cazul administrării accidentale la oameni, 
solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul sau eticheta. Deşi riscul 
ca oamenii cu deficienţe ale sistemului imunitar să se infecteze cu B. bronchiseptica este 
extrem de redus, se recomandă totuşi ca pisicile care se află în strâns contact cu aceste 
persoane să nu fie vaccinate cu Nobivac Bb, deoarece pot elimina intermitent bacteria pentru o 
perioadă de până la un an de la vaccinare. 
 
 

De ce a fost aprobat Nobivac Bb? 
 
Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP) a convenit că beneficiile 
utilizării Nobivac Bb depăşesc riscurile. Raportul beneficiu-risc poate fi găsit în modulul 6 din 
prezentul EPAR. 
 
 

Alte informaţii despre Nobivac Bb: 
 
Comisia Europeană a acordat Intervet International B.V o autorizaţie de introducere pe piaţă 
pentru Nobivac Bb, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, la data de 10 septembrie 
2002. Autorizaţia de introducere pe piaţă a fost reînnoită la 25 septembrie 2007. Informaţii 
privind eliberarea pe bază de reţetă a acestui produs pot fi găsite pe ambalajul exterior. 

 
 
 
Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată la 25 septembrie 2007. 


