
 

 
 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 

EMA/138018/2011 
EMEA/V/C/002003 

Purevax Rabies (rekombinantní Canarypox virus 
exprimující gen viru vztekliny (vCP65)) 
Přehled informací o přípravku Purevax Rabies a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Purevax Rabies a k čemu se používá? 

Přípravek Purevax Rabies je veterinární vakcína, která se používá k ochraně koček ve věku od 
12 týdnů proti infekci virem vztekliny. Obsahuje rekombinantní Canarypox virus exprimující gen viru 
vztekliny (vCP65).  

Jak se přípravek Purevax Rabies používá? 

Tento veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. 

Přípravek Purevax Rabies je dostupný ve formě tekuté injekční suspenze k podkožnímu podání. První 
injekce by měla být kočkám podána ve věku alespoň 12 týdnů. Ochrana je navozena nejpozději 
4 týdny po podání injekce a přetrvává po dobu jednoho roku. Kočky by měly být každý rok 
přeočkovány. 

Více informací o používání přípravku Purevax Rabies naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte 
na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Purevax Rabies působí? 

Přípravek Purevax Rabies je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený obranný 
systém těla), jak se bránit proti onemocněním. Vakcinační kmen vCP65 v přípravku Purevax Rabies je 
Canarypox virus fungující jako „nosič“, do kterého byl vložen gen, který mu umožňuje produkovat část 
viru vztekliny označovanou jako „glykoprotein G“. Canarypox viry se v těle koček nešíří ani nemnoží, 
nýbrž produkují glykoprotein G viru vztekliny. 

Jakmile je kočce podána vakcína, její imunitní systém rozpozná glykoprotein G viru vztekliny jako 
„cizorodý“ a vytváří proti němu protilátky. Pokud se v budoucnu imunitní systém zvířete dostane 
s virem vztekliny do kontaktu, bude schopen vytvářet protilátky rychleji, což napomáhá ochraně před 
úmrtím v důsledku infekce tímto virem. 
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Jaké přínosy přípravku Purevax Rabies byly prokázány v průběhu studií? 

Byla provedena celá řada studií, laboratorních i terénních, na koťatech a dospělých kočkách, v nichž se 
zkoumalo použití přípravku Purevax Rabies buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými vakcínami pro 
kočky, a to jak v rámci základního očkování, tak přeočkování. Hlavním měřítkem účinnosti vakcíny byla 
její schopnost vyvolat imunitu proti vzteklině. 

Laboratorní studie prokázaly, že přípravek Purevax Rabies dokáže poskytnout proti vzteklině ochranu a 
že tato ochrana přetrvává po dobu až jednoho roku. Terénní studie prokázaly, že je vakcína bezpečná 
a že vyvolává významný nárůst hladiny protilátek proti vzteklině. Tato vakcína může posílit imunitní 
reakci u koček, u kterých bylo provedeno základní očkování jinou vakcínou proti vzteklině. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Purevax Rabies? 

Ojediněle se může u koček vyskytnout přechodná a mírná apatie (ztráta zájmu o okolí) a mírná 
anorexie (ztráta chuti k jídlu) nebo hypertermie (zvýšená tělesná teplota) přetrvávající po dobu 
jednoho až dvou dnů. Mohou se objevit lokální reakce v místě vpichu injekce, jako je mírná bolest při 
dotyku nebo edém (otok), které vymizí během jednoho nebo nejvýše dvou týdnů. Úplný seznam 
nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Purevax Rabies je uveden v příbalové 
informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Purevax Rabies byly zahrnuty informace 
o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé 
nebo chovatelé zvířat. 

Rekombinantní Canarypox viry, jako jsou viry obsažené v přípravku Purevax Rabies, jsou známy tím, 
že jsou bezpečné pro člověka. Přechodně mohou být pozorovány mírné lokální nebo systémové 
nežádoucí účinky. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba 
ihned vyhledat lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Na základě čeho byl přípravek Purevax Rabies registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Purevax Rabies převyšují jeho 
rizika, a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Purevax Rabies 

Přípravku Purevax Rabies bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 
18. února 2011.  

Další informace o přípravku Purevax Rabies jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies

	Co je přípravek Purevax Rabies a k čemu se používá?
	Jak se přípravek Purevax Rabies používá?
	Jak přípravek Purevax Rabies působí?
	Jaké přínosy přípravku Purevax Rabies byly prokázány v průběhu studií?
	Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Purevax Rabies?
	Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?
	Na základě čeho byl přípravek Purevax Rabies registrován v EU?
	Další informace o přípravku Purevax Rabies

