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Vaxxitek HVT+IBD (virus rikombinanti vHVT013-69 ħaj) 
Ħarsa ġenerali lejn Vaxxitek HVT+IBD u r-raġuni għalfejn huwa awtorizzat fl-
UE 

Xʼinhu Vaxxitek HVT+IBD u għal xiex jintuża? 

Vaxxitek HVT+IBD huwa vaċċin veterinarju li jintuża għall-protezzjoni tat-tiġieġ kontra l-marda 
infettiva bursali (IBD, magħrufa wkoll bħala l-marda ta’ Gumboro) u l-marda ta’ Marek.  

Vaxxitek HVT+IBD jintuża biex jipprevjeni l-imwiet tat-tiġieġ u biex inaqqas is-sinjali u l-effetti kliniċi 
ta’ IBD, marda li tagħmel ħsara lis-sistema immunitarja tat-tiġieġ. Vaxxitek HVT+IBD jintuża wkoll 
biex inaqqas il-mortalità, is-sinjali kliniċi u l-effetti tal-marda ta’ Marek, infezzjoni virali tal-erpete tat-
tiġieġ. 

Kif jintuża Vaxxitek HVT+IBD? 

Vaxxitek HVT+IBD jiġi bħala sospensjoni ffriżata li għandha tiġi rikostitwita b’dilwent u tiġi injettata fit-
tiġieġ u fil-bajd fejn qed jiżviluppaw il-flieles. Dan jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. 

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Vaxxitek HVT+IBD, ara l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lill-
veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Vaxxitek HVT+IBD? 

Vaxxitek HVT + IBD huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi “jgħallmu” lis-sistema immunitarja (id-difiżi 
naturali tal-ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra l-mard. Dan fih razez ta’ vaċċin li jinduċu immunità 
attiva u reazzjoni seroloġika (antikorpi identifikati) kontra ż-żewġ mardiet. Il-prodott jidher li ma jurix 
interferenza ma’ antikorpi derivati mit-tajra omm u jista’ jingħata b’mod sigur lit-tiġieġ ta’ ġurnata u 
lill-flieles fil-bajd mingħajr ma jippreżenta xi problema ta’ sigurtà apparenti jew jinduċi effett 
immunosoppressiv. 

Xʼinhuma l-benefiċċji taʼ Vaxxitek HVT+IBD li ħarġu mill-istudji? 

Is-sigurtà tal-prodott intweriet f’diversi provi fil-laboratorju u fuq il-post f’tiġieġ speċifiċi mingħajr 
patoġeni u oħrajn. L-istudji saru skont ir-rekwiżiti tal-monografi tal-Farmakopea Ewropea xierqa. 
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Filwaqt li l-vaċċin mhux probabbli li jaffettwa l-fertilità maskili, xorta waħda ġiet inkluża twissija fl-
informazzjoni tal-prodott.  

Intweriet ukoll is-sigurtà għal speċi ta’ tjur mhux suxxettibbli (faġani, papri, perniċi, summien u 
ħamiem) u għal speċi mammiferi (ġrieden u fniek tal-Indi). Bħal kull vaċċin ħaj tal-Virus tal-erpete tad-
dundjan (HVT), il-prodott jiġi eliminat minn tjur imlaqqma u jista’ jinfirex għad-dundjani. Studji wrew li 
r-razza tidher sigura għad-dundjani, madankollu, għandhom jiġu segwiti miżuri ta’ prekawzjoni sabiex 
jiġi evitat kuntatt dirett jew indirett bejn tiġieġ imlaqqma u dundjani. 

L-istudji wrew li Vaxxitek HVT+IBD huwa effettiv fl-immunizzazzjoni attiva tat-tiġieġ u tal-flieles fil-
bajd kontra l-marda Bursali Infettiva. Il-bidu tal-protezzjoni huwa minn ġimagħtejn ’il quddiem u l-
protezzjoni testendi sa 9 ġimgħat. Il-vaċċin huwa wkoll effettiv kontra l-marda ta’ Marek. Il-bidu tal-
protezzjoni huwa minn 4 ijiem ’il quddiem. Tilqima waħda hija biżżejjed biex tipprovdi protezzjoni 
matul il-perjodu ta’ riskju. 

Xʼinhuma r-riskji assoċjati maʼ Vaxxitek HVT+IBD? 

Tjur b’saħħithom biss għandhom jiġu mlaqqma u l-prodott m’għandux jintuża fi tjur li jkunu qed ibidu 
jew fi tjur tat-tgħammir. M’hemmx informazzjoni disponibbli dwar is-sigurtà u l-effikaċja mill-użu fl-
istess ħin ma’ xi vaċċin ieħor, ħlief il-vaċċini attenwati ta’ Merial kontra l-marda ta’ Marek, il-marda ta’ 
Newcastle u Bronkite infettiva. Għalhekk huwa rakkomandat li l-ebda vaċċin ieħor għajr dawn 
m’għandu jingħata fi żmien 14-il jum wara t-tilqim bil-prodott. Fin-nuqqas ta’ studji speċifiċi, l-ebda 
vaċċin ieħor m’għandu jingħata fl-istess ħin meta l-prodott jiġi injettat fil-bajd. 

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji ta’ Vaxxitek HVT+IBD, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-
sigurtà għal Vaxxitek HVT+IBD, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-
professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom. 

Peress li l-prodott jinħażen f’tank taħt nitroġenu likwidu, huma pprovduti struzzjonijiet partikolari għar-
rikostituzzjoni tal-vaċċin fl-informazzjoni dwar il-prodott. 

X’inhu l-perjodu ta’ tiżmim f’annimali li jipproduċu l-ikel? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel ma l-annimal ikun 
jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. Huwa wkoll iż-żmien meħtieġ wara 
l-għoti tal-mediċina qabel ma l-bajd ikun jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem. 

Il-perjodu ta’ tiżmim għal-laħam u l-bajd minn tiġieġ ikkurati b’Vaxxitek HVT+IBD huwa żero jiem. 

Għalfejn Vaxxitek HVT+IBD huwa awtorizzat fl-UE? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Vaxxitek HVT+IBD huma akbar mir-riskji 
tiegħu u rrakkomandat li jkun awtorizzat għall-użu fl-UE. 
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Informazzjoni oħra dwar Vaxxitek HVT+IBD 

Vaxxitek HVT+IBD ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fid-
9 ta’ Awwissu 2002. Aktar informazzjoni dwar Vaxxitek HVT+IBD tinstab fuq is-sit elettroniku tal-
Aġenzija: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’11-2020. 
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