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Nobivac DP Plus (szczepionka przeciwko nosówce psów 
(żywa, atenuowana) i parwowirusowi psów (żywa, 
rekombinowana)) 
Przegląd wiedzy na temat leku Nobivac DP Plus i uzasadnienie udzielenia 
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest produkt Nobivac DP Plus i w jakim celu się go stosuje? 

Nobivac DP Plus to szczepionka weterynaryjna stosowana do ochrony psów przed dwoma oddzielnymi 
zakażeniami wywołanymi przez wirus nosówki psów i parwowirus psów. 

Nobivac DP Plus zawiera substancje czynne żywy atenuowany (osłabiony) wirus nosówki psów (CDV) i 
parwowirus psów (CPV). 

Jak stosować produkt Nobivac DP Plus? 

Szczepionkę podaje się szczeniętom od 4. tygodnia życia w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym w 
dawce 1 ml. Szczepionka wydawana z przepisu lekarza. 

Ochrona przed wirusem nosówki psów rozpoczyna się 7 dni po szczepieniu, a ochrona przed zakażeniem 
parwowirusem psów rozpoczyna się 3 dni po szczepieniu. Odporność utrzymuje się przez 8 tygodni po 
szczepieniu. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szczepionki Nobivac DP Plus, należy zapoznać się z 
ulotką informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa produkt Nobivac DP Plus? 

Nobivac DP Plus jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na „uczeniu” układu odpornościowego 
(naturalny układ obronny organizmu), w jaki sposób bronić się przed chorobami. Wirus nosówki psów 
jest żywy, ale został atenuowany (osłabiony), tak aby nie powodował choroby, a składnik parwowirusa 
psów jest genetycznie zmodyfikowanym szczepem hybrydowym. Po podaniu produktu Nobivac DP Plus 
psom układ odpornościowy zwierząt rozpoznaje wirusy jako struktury „obce” i wytwarza przeciwko nim 
przeciwciała. W przypadku narażenia na te zakażenia w przyszłości układ odpornościowy zwierzęcia 
będzie w stanie zareagować szybciej. Pomoże to w ochronie zwierząt przed nosem i parwowirozą 
(zakażenie wywołane przez parwowirusa). 
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Jakie korzyści ze stosowania produktu Nobivac DP Plus zaobserwowano w 
badaniach? 

Nobivac DP Plus oceniano w sześciu badaniach laboratoryjnych i jednym badaniu terenowym, które 
wykazało, że szczepionka była skuteczna w zapobieganiu objawom klinicznym i zgonom wywołanym 
zakażeniem CDV i CPV oraz w zapobieganiu wydalaniu wirusów po zakażeniu CDV i CPV. Badania 
wykazały również, że odporność rozpoczyna się po 7 dniach dla CDV i po 3 dniach dla CPV i trwa 8 
tygodni. W jednym badaniu terenowym z udziałem 87 szczeniąt wykazano, że u 91% szczeniąt po 
szczepieniu występowały przeciwciała ochronne przeciwko CPV, a u 99% – przeciwciała ochronne 
przeciwko CDV. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Nobivac DP Plus? 

Najczęstsze działanie niepożądane związane ze stosowaniem produktu Nobivac DP Plus (mogące 
wystąpić u więcej niż 1 zwierzęcia na 10) to niewielki, niebolesny obrzęk (o średnicy maksymalnie 1 
cm) w miejscu wstrzyknięcia obserwowany w ciągu pierwszego tygodnia po szczepieniu. Obrzęk 
ustępuje całkowicie w ciągu kilku dni. 

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Nobivac DP Plus 
znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Nobivac DP Plus? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania 
produktu Nobivac DP Plus przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące produktu Nobivac DP Plus? 

W dniu 9 grudnia 2020 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Nobivac DP Plus, 
ważne w całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące leku Nobivac DP Plus znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: : ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nobivac-dp-plus 

Data ostatniej aktualizacji: 06.2021. 
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