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EURÓPSKA VEREJNÁ HODNOTIACA SPRÁVA (EPAR) 

NOBIVAC BB 

Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

 
 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom 
Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vyhodnotil vykonané štúdie, aby dospel 
k odporúčaniam, ako používať liek. 
Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení 
vášho zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti 
s odporúčaniami výboru CVMP viac informácií, prečítajte si odbornú rozpravu (súčasť správy 
EPAR). 
 
 
Čo je Nobivac Bb? 

 
Nobivac Bb je očkovacia látka, ktorá obsahuje živú baktériu Bordetella bronchiseptica kmeň 
B-C2. Nobivac Bb je suchá látka a rozpúšťadlo na prípravu suspenzie, ktorá sa podáva do 
nosa. 
 
 

Na čo sa Nobivac Bb používa? 
 
Nobivac Bb sa používa na očkovanie jednomesačných a starších mačiek proti ochoreniu 
zapríčinenému baktériou B. bronchiseptica (ochorenie podobné chrípke). 
Mačky sa očkujú podaním 0,2 ml dávky do jednej nosnej dierky. Imunita proti infekcii sa 
vytvorí približne po troch dňoch a trvá až jeden rok. 
 
 

Akým spôsobom Nobivac Bb účinkuje? 
 
Nobivac Bb je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že „učia“ imunitný systém 
(prirodzená obrana tela), ako sa brániť proti ochoreniam. Nobivac Bb obsahuje typ živej 
baktérie B. bronchiseptica, ktorý sa nazýva kmeň B-C2. Keď sa mačke podá očkovacia látka, 
imunitný systém rozozná baktérie ako cudzie a vytvorí proti nim špeciálne protilátky. Keď 
bude imunitný systém v budúcnosti znova vystavený tejto baktérii, bude schopný rýchlejšie 
vytvárať protilátky. Živý bakteriálny kmeň, ktorý obsahuje prípravok Nobivac Bb, sa odlišuje 
od iných typov B. bronchiseptica, pretože mu chýbajú určité molekuly, a preto je menej 
pravdepodobné, že zapríčiní ochorenie. Preto je vhodný na použitie ako očkovacia látka. 
Očkovacie látky proti baktérii B. bronchiseptica, ktoré sa podávajú do nosa, sa používajú aj 
v prípade psov. 
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Ako bol skúmaný účinok prípravku Nobivac Bb? 
 
Účinnosť prípravku Nobivac Bb sa skúmala v troch hlavných štúdiách zahŕňajúcich mačky 
rôznych plemien. Mačky boli očkované prípravkom Nobivac Bb predtým, ako boli vystavené 
divému typu baktérie B. bronchiseptica. Nobivac Bb bola prvá živá očkovacia látka proti 
baktérii B. bronchiseptica, ktorá bola schválená na použitie pre mačky.  

 
 
Aký prínos preukázal Nobivac Bb v týchto štúdiách? 

 
Hlavné štúdie preukázali, že prípravok Nobivac Bb je účinný pri zmiernení symptómov 
zapríčinených baktériou B. bronchiseptica. 
 
 

Aké riziká sa spájajú s užívaním prípravku Nobivac Bb? 
 
Občasné vedľajšie účinky zahŕňajú kýchanie, kašeľ a mierny, dočasný výtok z očí alebo 
z nosa. Ak sa v prípade zvierat vyskytnú závažnejšie príznaky, môže byť potrebná liečba 
antibiotikami. 
 
 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo osoby prichádzajúce 
do kontaktu so zvieraťom? 

 
Očkovaciu látku môžu podávať len veterinári. V prípade náhodného podania prípravku ľuďom 
treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať lekárovi písomnú informáciu pre používateľov 
alebo obal. Napriek tomu, že riziko nainfikovania ľudí s oslabeným imunitným systémom 
baktériou B. bronchiseptica je mimoriadne nízke, odporúča sa, aby mačky, ktoré sú v tesnom 
kontakte s takýmito ľuďmi, neboli očkované prípravkom Nobivac Bb, pretože mačky môžu 
občasne šíriť baktérie až jeden rok po očkovaní. 
 
 

Prečo bol Nobivac Bb schválený? 
 
Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínos prípravku Nobivac 
Bb je väčší ako riziko spojené s jeho používaním. Pomer prínosu a rizika sa nachádza v časti 6 
tejto správy EPAR. 
 
 

Ďalšie informácie o prípravku Nobivac Bb 
 
Dňa 10. septembra 2002 Európska komisia vydala pre prípravok Nobivac Bb povolenie 
na uvedenie lieku na trh platné v celej Európskej únii spoločnosti Intervet International B.V. 
Platnosť povolenia bola predĺžená 25. septembra 2007. Informácie o predpisovaní tohto lieku 
nájdete na označení na obale/vonkajšom obale. 

 
 
 
Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 25. september 2007. 


