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Purevax Rabies (marutaudivastane rekombinantne 
kanaarillinnurõugete viirus (vCP65)) 
Vaktsiini Purevax Rabies ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Purevax Rabies ja milleks seda kasutatakse? 

Purevax Rabies on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse vähemalt 12-nädalaste kasside kaitsmiseks 
marutaudiinfektsiooni eest. See sisaldab marutaudivastast rekombinantset kanaarilinnurõugete viirust 
(vCP65).  

Kuidas vaktsiini Purevax Rabies kasutatakse? 

Purevax Rabies on retseptiravim. 

Purevax Rabies on subkutaanse süstevedeliku suspensioon. Esimene annus tuleb süstida vähemalt 12-
nädalastele kassidele. Kaitse algab hiljemalt 4 nädalat pärast esimest süsti ja kestab aasta. Kasse 
tuleb üks kord aastas uuesti vaktsineerida. 

Kui vajate vaktsiiniga Purevax Rabies toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või 
pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Purevax Rabies toimib? 

Purevax Rabies on vaktsiin. Vaktsiinid valmistavad immuunsüsteemi (organismi looduslikud 
kaitsemehhanismid) ette organismi haiguse eest kaitsma. Vaktsiinis Purevax Rabies sisalduv tüvi 
vCP65 toimib kandjana. See on kanaarilinnurõugete viirus, millele on lisatud geen, mis võimaldab toota 
marutaudiviiruse teatud osa (glükoproteiin G). Kanaarilinnurõugete viirused ei levi ega paljune kassi 
organismis, kuid tekitavad marutaudiviiruse glükoproteiini G. 

Kui kassile manustatakse vaktsiini, peab immuunsüsteem marutaudiviiruse glükoproteiini G võõraks ja 
tekitab selle vastu antikehi. Kui immuunsüsteem puutub hiljem marutaudiviirusega uuesti kokku, 
suudab see toota antikehi kiiremini. See aitab kaitsta marutaudist tingitud suremuse eest. 
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Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Purevax Rabies kasulikkus? 

Mitmesuguses vanuses kassidel tehti mitu uuringut, sh labori- ja väliuuringud, kasutades vaktsiini 
Purevax Rabies ainsa vaktsiinina või koos teiste kassivaktsiinidega, nii esmaseks kui ka korduvaks 
vaktsineerimiseks. Efektiivsuse põhinäitaja oli vaktsiini võime tekitada marutaudivastast immuunsust. 

Laboriuuringud tõendasid, et Purevax Rabies suudab kaitsta marutaudi eest ja kaitse püsib kuni aasta. 
Väliuuringud tõendasid, et vaktsiin on ohutu ja tekitab marutaudivastaste antikehade sisalduse olulise 
suurenemise. Vaktsiini saab kasutada muu marutaudivaktsiiniga vaktsineeritud kasside 
kordusvaktsineerimiseks. 

Mis riskid vaktsiiniga Purevax Rabies kaasnevad? 

Aeg-ajalt esineb kassidel mööduvat kerget apaatiat (loidus) ja kerget anoreksiat (isutus), samuti 
hüpertermiat (kehatemperatuuri tõus), mis kestab 1–2 päeva. Samuti võib tekkida süstekohal lokaalne 
reaktsioon, millega kaasneb vähene valu puudutamisel või turse, mis möödub 1–2 nädalaga. Vaktsiini 
Purevax Rabies kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati vaktsiini Purevax Rabies ohutusteave, kus 
on ka tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

On teada, et vaktsiinis Purevax Rabies sisalduvatega sarnased rekombinantsed kanaarilinnurõugete 
viirused on inimestele ohutud. Süstimisel võib täheldada ajutisi kergeid lokaalseid või üldisi 
kõrvalnähte. Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi 
infolehte või etiketti. 

Vaktsiini Purevax Rabies Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et vaktsiini Purevax Rabies kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad 
riskid ja ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave vaktsiini Purevax Rabies kohta 

Vaktsiini Purevax Rabies müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 18. veebruaril 2011.  

Lisateave vaktsiini Purevax Rabies kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2020. 

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

	Mis on Purevax Rabies ja milleks seda kasutatakse?
	Kuidas vaktsiini Purevax Rabies kasutatakse?
	Kuidas Purevax Rabies toimib?
	Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Purevax Rabies kasulikkus?
	Mis riskid vaktsiiniga Purevax Rabies kaasnevad?
	Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?
	Vaktsiini Purevax Rabies Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused
	Muu teave vaktsiini Purevax Rabies kohta

