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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Nobivac L4  
szczepionka przeciw bakteriom Leptospira 

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. 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 zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z 

weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać 

się z dyskusją naukową (również częścią EPAR). 

Co to jest Nobivac L4? 

Nobivac L4 jest szczepionką dostępną w postaci zawiesiny do wstrzykiwań. Zawiera cztery 

inaktywowane (zabite) szczepy bakterii Leptospira1. 

W jakim celu stosuje się szczepionkę Nobivac L4? 

Nobivac L4 stosuje się do szczepienia psów od 6. tygodnia życia w celu ograniczenia ryzyka rozwoju 

zakażenia niektórymi szczepami bakterii Leptospira. Leptospiroza wywołuje u psów krwawienie, 

zapalenie wątroby i żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu) lub zapalenie nerek. Głównym źródłem 

zakażenia jest mocz lub skażona moczem woda lub gleba. Szczepionka ogranicza również wydalanie 

wirusa do moczu przez zakażone psy, tym samym zmniejszając ryzyko przekazania zakażenia.  

Szczepionkę podaje się psom w postaci dwóch wstrzyknięć podskórnych w czterotygodniowych 
odstępach czasu. Pierwsze wstrzyknięcie można podać zwierzętom w wieku 6-9 tygodni, a drugie – 

cztery tygodnie później. Jeśli wiadomo, że szczenięta mają wysoki poziom przeciwciał pochodzących od 

matki (specjalny rodzaj białek otrzymanych z mlekiem matki, które pomagają organizmowi zwalczać 

                                               
1 L. interrogans serogrupy Canicola serowaru Portland-vere (szczep Ca-12-000), L interrogans serogrupy 
Icterohaemorrhagiae serowaru Copenhageni (szczep Ic-02-001), L. interrogans serogrupy Australis serowaru Bratislava 
(szczep As-05-073), L. kirscheneri serogrupy Grippotyphosa serowaru Dadas (szczep Gr-01-005)). 
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zakażenie), zaleca się podanie pierwszego szczepienia w wieku 9 tygodni. Co roku należy podawać 

pojedynczą dawkę przypominającą w celu utrzymania działania szczepionki. 

Jak działa szczepionka Nobivac L4? 

Nobivac L4 jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na uczeniu układu odpornościowego 

(naturalny układ obronny organizmu), jak bronić się przed chorobami. Po podaniu psom szczepionki 

Nobivac L4 ich układ odpornościowy rozpoznaje bakterie zawarte w szczepionce jako obce elementy i 

odpowiada wytwarzaniem przeciwciał. W przyszłości układ odpornościowy zwierząt narażonych na 
kontakt z tymi bakteriami będzie w stanie szybciej reagować. Wzmacnia to odporność na 

zachorowanie. 

Jak badano szczepionkę Nobivac L4? 

W celu potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania i skuteczności szczepionki, w tym czasu wystąpienia 

pełnej ochrony u psów i czasu trwania ochrony, firma przedstawiła dane z badań zarówno 

laboratoryjnych, jak i terenowych. 

Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Nobivac L4 zaobserwowano w 
badaniach? 

W badaniach wykazano, że szczepionka ogranicza zakażenie bakteriami Leptospira i wydalanie bakterii 

do moczu. Wykazano również, że szczepionkę można bezpiecznie podawać ciężarnym sukom. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Nobivac L4?  

W ciągu kilku dni po szczepieniu może wystąpić łagodne i przejściowe podniesienie temperatury ciała 

( 1°C), a niektóre szczenięta mogą wykazywać niższą aktywność lub ograniczony apetyt. W miejscu 

wstrzyknięcia może wystąpić niewielki, przejściowy obrzęk, który ustąpi lub ulegnie widocznemu 

ograniczeniu w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia szczepienia. Okazjonalnie może wystąpić 

przejściowa ostra (krótkotrwała) reakcja nadwrażliwości (alergiczna). 

Na jakiej podstawie zatwierdzono szczepionkę Nobivac L4?  

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania 

szczepionki Nobivac L4 przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie produktu 

do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module dyskusji naukowej niniejszego 

sprawozdania EPAR. 

Inne informacje dotyczące szczepionki Nobivac L4: 

W dniu 16/07/2012 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie szczepionki Nobivac 

L4 do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu 

znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym. 

Data ostatniej aktualizacji: 16/07/2012. 

 


