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Purevax Rabies (бяс рекомбинантен canarypox вирус 
(vCP65)) 
Преглед на Purevax Rabies и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Purevax Rabies и за какво се използва? 

Purevax Rabies е ветеринарна ваксина, която се използва за предпазване на котки на 12-
седмична възраст и по-големи срещу заразяване с бяс. Съдържа бяс рекомбинантен canarypox 
вирус (vCP65).  

Как се използва Purevax Rabies? 

Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. 

Purevax Rabies е течна суспензия за подкожно инжектиране. Първата инжекция се поставя при 
котки на възраст поне 12 седмици. Защитата започва най-късно четири седмици след първата 
инжекция, а продължителността ѝ е една година. Котките трябва да се ваксинират всяка година. 

За практическа информация относно употребата на Purevax Rabies прочетете листовката или 
попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Purevax Rabies? 

Purevax Rabies е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените 
защитни сили на организма) да се защитава от заболявания. Ваксиналният щам vCP65 в Purevax 
Rabies е сanarypox вирус „носител“, в който е внесен ген, даващ му възможност да произвежда 
част от вируса на бяс, наречена гликопротеин G. Canarypox вирусите не се разпространяват или 
размножават при котки, но произвеждат гликопротеин G от вируса на бяс. 

При прилагане на ваксината имунната система на котката разпознава гликопротеина G от вируса 
на бяс като „чужд“ и образува антитела срещу него. Впоследствие, когато имунната система бъде 
изложени на вируса на бяс, тя ще бъде способна да произведе антитела по-бързо и това помага 
за предпазване от смъртност поради заразяване с бяс. 
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Какви ползи от Purevax Rabies са установени в проучванията? 

Проведени са редица проучвания при котета и котки, включително лабораторни проучвания и 
полеви изпитвания, в които са разгледани самостоятелната употреба на Purevax Rabies и 
употребата му в комбинация с други ваксини за котки при начален и последващ курс на 
ваксинация. Основната мярка за ефективност е способността на ваксината да предизвика 
имунитет срещу бяс. 

В лабораторните проучвания е показано, че Purevax Rabies може да предпази срещу бяс и че 
защитата е с продължителност до една година. Полевите изпитвания показват, че ваксината е 
безопасна и предизвиква значително увеличаване на антителата срещу бяс. Ваксината може да 
засили имунния отговор при котки, които са преминали начален ваксинационен курс с друга 
ваксина срещу бяс. 

Какви са рисковете, свързани с Purevax Rabies? 

В някои случаи котките развиват преходна слаба апатия (загуба на интерес към заобикалящата 
среда) и лека анорексия (загуба на апетит) или хипертермия (повишена телесна температура), 
които продължават един или два дни. Възможно е появата на локална реакция на мястото на 
инжектиране, с лека болка при допир или оток (подуване), който изчезва в рамките най-много на 
една или две седмици. За пълния списък на всички неблагоприятни реакции, съобщени при 
Purevax Rabies, вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Purevax Rabies, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците 
на животни или животновъдите. 

Известно е, че рекомбинантни canarypox вируси като съдържащите се в Purevax Rabies са 
безопасни за хората. Възможно е да се наблюдават леки локални или общи неблагоприятни 
реакции, свързани със самото инжектиране. При случайно самоинжектиране, незабавно да се 
потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикетът на 
продукта. 

Защо Purevax Rabies е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Purevax Rabies са по-големи от 
рисковете, и препоръча Purevax Rabies да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Purevax RC: 

На 18 февруари 2011 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Purevax Rabies, 
валиден в ЕС.  

Пълният текст на EPAR за Purevax Rabies може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Дата на последно актуализиране на текста 11-2020. 
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