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Purevax Rabies (rekombinantný Canarypox vírus proti 
besnote (vCP65)) 
Prehľad o očkovacej látke Purevax Rabies a prečo bola povolená v EÚ 

Čo je očkovacia látka Purevax Rabies a na čo sa používa? 

Purevax Rabies je veterinárna očkovacia látka, ktorá sa používa na ochranu mačiek vo veku od 12 
týždňov pred infekciou vírusom besnoty. Obsahuje rekombinantný Canarypox vírus proti besnote 
(vCP65).  

Ako sa očkovacia látka Purevax Rabies používa? 

Výdaj očkovacej látky je viazaný na lekársky predpis. 

Očkovacia látka Purevax Rabies je dostupná vo forme tekutej injekčnej suspenzie podávanej pod kožu. 
Prvá injekcia sa má podávať mačkám vo veku minimálne 12 týždňov. Ochrana začína najneskôr štyri 
týždne po podaní injekcie a trvá rok. Mačky sa majú znovu preočkovať každý rok. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní očkovacej látky Purevax Rabies, prečítajte si písomnú 
informáciu pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom očkovacia látka Purevax Rabies účinkuje? 

Purevax Rabies je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia imunitný systém 
(prirodzenú obranu tela), ako sa má sám brániť proti chorobám. Vakcinačný kmeň vCP65 v očkovacej 
látke Purevax Rabies je tzv. nosič Canarypox vírusu, do ktorého bol vložený gén, ktorý mu umožňuje 
produkovať časť vírusu besnoty nazývanú glykoproteín G. Canarypox vírusy sa u mačiek nešíria ani 
nemnožia, ale z vírusu besnoty vytvárajú glykoproteín G. 

Ak sa mačke podá očkovacia látka, imunitný systém rozozná glykoproteín G besnoty ako cudzí 
a vytvorí proti nemu protilátky. Ak bude imunitný systém v budúcnosti znova vystavený vírusu 
besnoty, bude schopný rýchlejšie vytvárať protilátky, čo pomáha chrániť pred úmrtnosťou v dôsledku 
infekcie vírusom besnoty. 
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Aké prínosy očkovacej látky Purevax Rabies boli preukázané v štúdiách? 

Bolo vykonaných niekoľko štúdií vrátane laboratórnych štúdií a skúšok v teréne u mačiatok a mačiek, 
v ktorých sa skúmalo používanie očkovacej látky Purevax Rabies v monoterapii alebo spolu s inými 
očkovacími látkami pre mačky v prípade prvého a posilňovacieho očkovania. Hlavným meradlom 
účinnosti bola schopnosť očkovacej látky vyvolať imunitu proti besnote. 

Na základe laboratórnych štúdií sa ukázalo, že očkovacia látka Purevax Rabies dokáže poskytnúť 
ochranu pred besnotou a že táto ochrana trvá až jeden rok. Na základe skúšok v teréne sa ukázalo, že 
očkovacia látka je bezpečná a že vyvoláva výrazné zvýšenie počtu protilátok proti besnote. Očkovacia 
látka môže posilniť odpoveď imunitného systému u mačiek, ktoré dostali základnú vakcináciu s inou 
očkovacou látkou proti besnote. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Purevax Rabies? 

V prípade mačiek sa príležitostne môže vyskytnúť dočasná mierna apatia (strata záujmu o okolie) 
a mierna anorexia (strata chuti do jedla) alebo hypertermia (zvýšená telesná teplota), čo trvá jeden 
alebo dva dni. Môže sa vyskytnúť lokálna reakcia na mieste podania injekcie so slabou bolesťou pri 
dotyku alebo edém (opuch), ktorý zmizne do jedného alebo maximálne do dvoch týždňov. Zoznam 
všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní očkovacej látky Purevax Rabies sa nachádza 
v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa boli zahrnuté 
informácie o bezpečnosti očkovacej látky Purevax Rabies vrátane príslušných opatrení, ktoré majú 
zdravotnícki pracovníci a majitelia alebo chovatelia zvierat dodržiavať. 

Rekombinantné Canarypox vírusy ako tie, ktoré sa nachádzajú v očkovacej látke Purevax Rabies, nie 
sú pre ľudí nebezpečné. Je možné pozorovať dočasné mierne lokálne alebo celkové nežiaduce účinky 
súvisiace so samotným injikovaním V prípade náhodného samoinjikovania treba ihneď vyhľadať 
lekársku pomoc a lekárovi treba ukázať písomnú informáciu pre používateľa alebo obal. 

Prečo bola očkovacia látka Purevax Rabies povolená v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy očkovacej látky Purevax Rabies sú väčšie ako jej 
riziká a že očkovacia látka môže byť povolená na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Purevax Rabies 

Očkovacej látke Purevax Rabies bolo 18. februára 2011 udelené povolenie na uvedenie na trh platné 
v celej Európskej únii.  

Ďalšie informácie o očkovacej látke Purevax Rabies sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 11-2020 
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