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Rezumat EPAR destinat publicului 

Nobivac L4  
Vaccin Leptospira 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare. Scopul documentului 

este să explice 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 veterinar. Dacă aveţi nevoie de 

informaţii suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, 

adresaţi-vă medicului veterinar. Dacă dori�i informa�ii suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, 

citi�i Dezbaterea �tiin�ifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Nobivac L4? 

Nobivac L4 este un vaccin disponibil sub formă de suspensie injectabilă. Conţine patru tulpini inactivate 

(omorâte) ale bacteriei Leptospira1. 

Pentru ce se utilizează Nobivac L4? 

Nobivac L4 se utilizează pentru vaccinarea câinilor începând cu vârsta de şase săptămâni, pentru 

reducerea riscului de dezvoltare a unei infecţii cu anumite tulpini Leptospira. Leptospiroza la câini 

provoacă sângerări, hepatită (infecţia ficatului) şi icter (îngălbenirea pielii şi a albului ochilor) sau 

nefrită (infecţie a rinichilor). Principala sursă de infecţie este urina sau apa ori solul contaminat cu 

urină. De asemenea, vaccinul reduce excreţia (răspândirea) virusului în urină de câinii infectaţi, 

reducând astfel riscul transmiterii.  

Vaccinul se administrează câinilor sub forma a două injecţii subcutanate, la interval de patru 

săptămâni. Prima injecţie poate fi administrată începând cu vârsta de şase până la nouă săptămâni, iar 

a doua patru săptămâni mai târziu. Când se cunoaşte că puii au niveluri ridicate de anticorpi materni 

(un tip special de proteine primite de la mamă prin lapte care ajută organismul să lupte împotriva 

                                               
1 L. interrogans serogrup Canicola serotip Portland-vere (tulpina Ca-12-000), L interrogans serogrup Icterohaemorrhagiae 
serotip Copenhageni (tulpina Ic-02-001), L. interrogans serogrup Australis serotip Bartislava (tulpina As-05-073), 
L. kirscheneri serogrup Grippotyphosa serotip Dadas (tulpina Gr-01-005). 
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infecţiilor), se recomandă ca primul vaccin să fie administrat la vârsta de nouă săptămâni. Pentru a 

menţine efectul vaccinului, trebuie să se administreze ulterior câte o injecţie conţinând o doză de rapel 
o dată pe an. 

Cum acţionează Nobivac L4? 

Nobivac L4 este un vaccin. Vaccinurile acţionează „învăţând” sistemul imunitar (sistemul natural de 

apărare al organismului) cum să se apere împotriva unei boli. După ce Nobivac L4 este administrat 

câinilor, sistemul imunitar recunoaşte bacteria conţinută în vaccin drept „străină” şi se apără împotriva 

acesteia. În viitor, dacă animalele sunt expuse la bacterie, sistemul imunitar va putea răspunde mai 

repede. Aceasta va ajuta la protejarea împotriva bolii. 

Cum a fost studiat Nobivac L4? 

Compania a prezentat date atât din studii de laborator, cât şi de pe teren pentru a stabili siguranţa şi 

eficacitatea vaccinului, inclusiv durata până la protecţia totală a câinilor şi durata protecţiei oferite de 

vaccin. 

Ce beneficii a prezentat Nobivac L4 pe parcursul studiilor? 

Studiile au demonstrat că vaccinul reduce infecţia cu Leptospira şi excreţia bacteriei în urină. Studiile 

au demonstrat şi că vaccinul este sigur pentru a fi administrat căţelelor gravide. 

Care sunt riscurile asociate cu Nobivac L4?  

Poate avea loc o creştere uşoară şi temporară a temperaturii corpului (1°C) timp de câteva zile după 

administrarea vaccinului, unii pui manifestând activitate redusă şi/sau apetit redus. O umflătură mică, 

temporară poate apărea la locul injectării, care fie va dispărea, fie îşi va reduce dimensiunile în decurs 

de două săptămâni după vaccinare. Poate apărea o reacţie de hipersensibilitate (alergică) acută (de 

scurtă durată) temporară. 

De ce a fost aprobat Nobivac L4?  

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP) a concluzionat că beneficiile 

Nobivac L4 sunt mai mari decât riscurile asociate şi a recomandat acordarea autorizaţiei de introducere 

pe piaţă pentru acest produs. Raportul beneficiu-risc este disponibil în modulul Dezbaterea ştiinţifică 
din prezentul EPAR. 

Alte informaţii despre Nobivac L4: 

Comisia Europeană a acordat o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru Nobivac L4, valabilă pe 

întreg teritoriul Uniunii Europene, la 16/07/2012. Informaţiile privind eliberarea pe bază de reţetă a 

acestui produs pot fi găsite pe etichetă/ambalajul exterior. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în 16/07/2012. 

 


