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Nobivac DP Plus (kutya szopornyica vakcina (élő, 
attenuált) és kutya-parvovírus vakcina (élő, 
rekombináns)) 
A Nobivac DP Plus-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való 
engedélyezésének indoklása 

Milyen típusú készítmény a Nobivac DP Plus és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Nobivac DP Plus egy állatgyógyászati vakcina, amelyet kutyák szopornyicavírus és kutya-parvovírus 
által okozott két különböző fertőzés elleni védelmére alkalmaznak. 

A Nobivac DP Plus hatóanyagai az élő, attenuált (gyengített) kutya-szopornyicavírus (KHT) és a kutya-
parvovírus (CPV). 

Hogyan kell alkalmazni a Nobivac DP Plus-t? 

A vakcinát négyhetes kortól adják be a kölyköknek, egyszeri 1 ml-es injekció formájában a bőr alá. 
Csak receptre kapható. 

A kutya-szopornyicavírus elleni védelem a vakcinázás után 7 nappal, a kutya-parvovírus fertőzés elleni 
védelem pedig a vakcinázás után 3 nappal kezdődik. A védettség az oltás után 8 hétig tart. 

Amennyiben a Nobivac DP Plus alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, 
olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Nobivac DP Plus? 

A Nobivac DP Plus egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az 
immunrendszert (a szervezet természetes védekező rendszerét), hogyan védekezzen a betegségek 
ellen. A kutya-szopornyicavírus élő, de attenuálták (legyengítették), hogy ne okozzon betegséget, a 
kutya-parvovírus összetevője pedig genetikailag módosított hibrid törzs. Amikor a Nobivac DP Plus-t 
beadják a kutyáknak, az állatok immunrendszere „idegenként” azonosítja a vírusokat, és antitesteket 
termel ellenük. Később, amikor az állat ezeknek a fertőzéseknek lesz kitéve, az immunrendszer 
gyorsabban tud majd reagálni. Ez hozzájárul a szopornyica és parvovirózis (parvovírus által okozott 
fertőzés) elleni védelemhez. 
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Milyen előnyei voltak a Nobivac DP Plus alkalmazásának a vizsgálatok 
során? 

A Nobivac DP Plus-t hat laboratóriumi vizsgálatban és egy terepvizsgálatban tanulmányozták, amelyek 
igazolták, hogy a vakcina hatásos a KHT- és CPV-fertőzés által okozott klinikai tünetek és halál 
megelőzésében, valamint a KHT- és CPV-fertőzést követő vírusürítés megelőzésében. A vizsgálatok azt 
is kimutatták, hogy a védettség a KHT esetében 7 nap után, a CPV esetében pedig 3 nap után kezdődik 
és 8 hétig tart. Egy 87 kutyakölyökkel végzett terepvizsgálat azt mutatta, hogy a kölykök 91%-a 
rendelkezett a CPV elleni védettséget biztosító ellenanyagokkal, 99%-uk pedig a vakcinációt követően a 
KHT elleni védettséget biztosító ellenanyagokkal. 

Milyen kockázatokkal jár a Nobivac DP Plus alkalmazása? 

A Nobivac DP Plus leggyakoribb mellékhatása (10 állat közül több mint 1-nél jelentkezhet) az injekció 
beadásának helyén a vakcinázást követő első héten megfigyelt kis, nem fájdalmas (legfeljebb 1 cm 
átmérőjű) duzzanat. A duzzanat néhány napon belül teljesen elmúlik. 

A Nobivac DP Plus alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás, valamint a korlátozások 
teljes felsorolása a használati utasításban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 
utasítását vagy címkéjét. 

Miért engedélyezték a Nobivac DP Plus forgalomba hozatalát? 

Az Ügynökséghez tartozó állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy a 
Nobivac DP Plus alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta a készítmény 
EU-ban való alkalmazásának jóváhagyását. 

A Nobivac DP Plus-szal kapcsolatos egyéb információ 

2020. december 9-én a Nobivac DP Plus az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

A Nobivac DP Plus-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nobivac-dp-plus 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 06-2021. 
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