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Purevax Rabies (rekombinantni poksvirus kanarčkov, ki 
vsebuje antigen virusa stekline (vCP65)) 
Pregled zdravila Purevax Rabies in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Purevax Rabies in za kaj se uporablja? 

Purevax Rabies je cepivo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zaščito mačk, starejših 
od 12 tednov, pred okužbo z virusom stekline. Vsebuje rekombinantni poksvirus kanarčkov, ki vsebuje 
antigen virusa stekline (vCP65).  

Kako se zdravilo Purevax Rabies uporablja? 

Predpisovanje in izdaja cepiva je le na recept. 

Cepivo Purevax Rabies je tekoča suspenzija za injiciranje pod kožo. Prvo cepljenje se opravi pri 
mačkah, ki so stare vsaj 12 tednov. Zaščita nastopi najpozneje štiri tedne po prvem cepljenju in traja 
eno leto. Mačke je treba vsako leto znova cepiti. 

Za več informacij glede uporabe cepiva Purevax Rabies glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Purevax Rabies deluje? 

Purevax Rabies je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem 
telesa) „naučijo“, kako naj se brani proti boleznim. Cepni sev vCP65 v cepivu Purevax Rabies je 
„prenašalec“ poksvirusa kanarčkov z dodanim genom, ki omogoča tvorjenje dela virusa stekline, 
imenovanega „glikoprotein G“. Poksvirusi kanarčkov se v mačkah ne širijo ali razmnožujejo, vendar pa 
tvorijo glikoprotein G virusa stekline. 

Ko mačka prejme cepivo, imunski sistem prepozna glikoprotein G virusa stekline kot „tujek“ in proti 
njemu tvori protitelesa. Ob ponovni izpostavitvi virusu stekline v prihodnosti bo imunski sistem hitreje 
izdelal protitelesa, kar bo prispevalo k zaščiti pred smrtnostjo zaradi virusa stekline. 



 
Purevax Rabies (rekombinantni poksvirus kanarčkov, ki vsebuje antigen virusa stekline 
(vCP65))  

 

EMA/138020/2011 stran 2/2 
 

Kakšne koristi je zdravilo Purevax Rabies izkazalo v študijah? 

Izvedene so bile številne študije, vključno z laboratorijskimi in terenskimi preskušanji, pri mačjih 
mladičih in odraslih mačkah, v katerih so proučevali osnovno in obnovitveno cepljenje s cepivom 
Purevax Rabies kot samostojnim cepivom ali v kombinaciji z drugimi cepivi za mačke. Glavno merilo 
učinkovitosti je bila zmožnost cepiva, da vzpostavi imunost proti virusu stekline. 

Laboratorijske študije so pokazale, da cepivo Purevax Rabies zagotavlja zaščito pred okužbo z virusom 
steklina in da zaščita traja do enega leta. Terenske študije so pokazale, da je cepivo varno in da 
zagotavlja znatno povečanje protiteles proti virusu stekline. Cepivo lahko okrepi imunski odziv pri 
mačkah, ki so prejele osnovno cepljenje z drugim cepivom proti steklini. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Purevax Rabies? 

Pri mačkah se občasno pojavijo začasna prehodna apatija (izguba zanimanja za okolico) in blaga 
anoreksija (izguba apetita) ter hipertermija (povišana telesna temperatura), ki trajajo dan ali dva. Na 
mestu injiciranja se lahko pojavi lokalna reakcija z rahlo bolečino ob dotiku ali edemom (oteklino), ki 
izgine v enem ali največ dveh tednih. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri 
uporabi cepiva Purevax Rabies, glejte navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V povzetek glavnih značilnosti cepiva Purevax Rabies in navodilo za njegovo uporabo so bile vključene 
informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in 
lastniki ali skrbniki živali. 

Za rekombinantne poksviruse kanarčkov, ki jih vsebuje tudi cepivo Purevax Rabies, je znano, da so 
varni za ljudi. Občasno se lahko pojavijo prehodni blagi lokalni ali splošni neželeni učinki, povezani s 
samim injiciranjem. V primeru nenamernega samoinjiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu 
pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino. 

Zakaj je zdravilo Purevax Rabies odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi cepiva Purevax Rabies večje od z njim 
povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Purevax Rabies 

Cepivo Purevax Rabies je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej EU, 18. februarja 2011.  

Nadaljnje informacije za cepivo Purevax Rabies so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 11-2020. 
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