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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Zulvac SBV 
Schmallenberg-virusrokote (inaktivoitu) 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Zulvac 
SBV -lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut tätä eläinlääkevalmistetta ja 
päätynyt suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä Euroopan unionissa sekä käytön ehdoista. Tarkoituksena 
ei ole antaa käytännön neuvoja Zulvac SBV:n käytöstä. 

Eläimen omistaja tai hoitaja saa käytännön tietoa Zulvac SBV:n käytöstä pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä 
tai apteekista. 

Mitä Zulvac SBV on ja mihin sitä käytetään? 

Zulvac SBV on eläimille tarkoitettu rokote, jota käytetään suojaamaan vähintään 3,5 kuukauden ikäisiä 
nautoja ja lampaita Schmallenberg-virukselta vähentämällä nautojen viremiaa (viruksen esiintymistä 
veressä). Schmallenberg-virusta välittävät hyttyset, ja se aiheuttaa jälkeläisten syntymistä kuolleena sekä 
synnynnäisiä vammoja naudoilla ja lampailla. 

Zulvac SVB:n vaikuttava aine on inaktivoitu (tapettu) Schmallenberg-viruksen BH80/11-4 -kanta. 

Miten Zulvac SBV:tä käytetään? 

Zulvac SBV:tä on saatavana suspensioliuoksena injektiota varten, ja sitä saa vain lääkärin määräyksestä. 
Rokote annetaan naudoille kahtena 2 ml:n injektiona niskalihakseen kolmen viikon välein ja lampaille 
yhtenä 1 ml:n injektiona ihon alle kyynärpään taakse kolmen viikon välein. Naaraslampaiden on saatava 
rokotus vähintään kaksi viikkoa ennen tiineeksi tulemista viremian ja alkion infektoitumisen vähentämiseksi 
tiineyden ensimmäisellä kolmanneksella. 

Naudoille on annettava tehosterokote kahtena 2 ml:n injektiona, jotka annetaan kolmen viikon välein. 
Tehosterokotteet annetaan 12 kuukauden välein. Muille kuin lisääntyville lampaille tulee antaa kuuden 
kuukauden välein tehosterokote yhtenä 1 ml:n injektiona. Lisääntyville naaraslampaille tehosterekote on 
annettava yhtenä 1 ml:n injektiona viimeistään kaksi viikkoa ennen tiineeksi tulemista. 

Naudoilla suoja alkaa kaksi viikkoa rokottamisesta ja kestää 12 kuukautta. Lampailla suoja alkaa kolme 
viikkoa rokottamisesta ja kestää 6 kuukautta. 
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Miten Zulvac SBV vaikuttaa? 

Zulvac SBV on rokote. Rokotteet vaikuttavat opettamalla immuunijärjestelmää (elimistön luonnollista 
puolustusjärjestelmää) puolustautumaan sairauksia vastaan. Zulvac SBV sisältää Schmallenberg-virusta, 
joka on inaktivoitu, jolloin se ei voi aiheuttaa sairautta. Kun rokotetta annetaan naudoille tai lampaille, 
eläinten immuunijärjestelmä tunnistaa viruksen vieraaksi ja muodostaa vasta-aineita sitä vastaan. Jos 
eläimet altistuvat Schmallenberg-virukselle myöhemmin uudestaan, immuunijärjestelmä voi tuottaa 
vasta-aineita nopeammin.  Tämä auttaa suojaamaan eläintä taudilta. Lisäksi rokote sisältää adjuvantteja 
(alumiinihydroksidia ja saponiinia) immuunivasteen tehostamiseksi. 

Mitä hyötyä Zulvac SBV:stä on havaittu tutkimuksissa? 

Zulvac SBV:n tehoa on tutkittu naudoilla ja lampailla tehdyissä laboratoriotutkimuksissa. Eläimet rokotettiin 
rokotussuunnitelman mukaisesti ja altistettiin Schmallenberg-virukselle. Tehon pääasiallinen mitta oli 
viremian puuttuminen keinotekoisen altistuksen jälkeen. Tutkimukset osoittivat, että Zulvac SBV suojaa 
nautoja kahden ja lampaita kolmen viikon kuluttua rokotuksen jälkeen. Tiineiden uuhien rokottaminen 
vähensi viremiaa ja alkioiden infektoitumista. 

Mitä riskejä Zulvac SBV:hen liittyy? 

Naudoilla ruumiinlämmön nouseminen enintään 1,5 °C 48 tunnin kuluessa rokottamisesta ja pienten 
kyhmyjen (halkaisijaltaan enintään 0,7 cm) muodostuminen rokotuskohtaan ovat hyvin yleisiä (niitä 
esiintyy useammalla kuin yhdellä eläimellä kymmenestä). Kyhmyt kuitenkin häviävät 10 päivän kuluessa. 

Lampailla useammalla kuin yhdellä eläimellä kymmenestä ruumiinlämpö saattaa nousta enintään 1,5 °C 24 
tunnin kuluessa rokottamisesta Useammalla kuin yhdellä eläimellä kymmenestä rokotuskohtaan ihon alle 
saattaa muodostua turvotusta tai kyhmyjä (halkaisijaltaan enintään 8 cm), ja halkaisijaltaan alle 2 cm:n 
turvotus saattaa kestää ainakin 47 päivää. 

Tiineenä olevilla uuhilla useammalla kuin yhdellä eläimellä kymmenestä ruumiinlämpö saattaa nousta 
enintään 0,8 °C neljän tunnin kuluessa rokottamisesta. Useammalla kuin yhdellä eläimellä kymmenestä 
rokotuskohtaan ihon alle saattaa muodostua turvotusta tai kyhmyjä (halkaisijaltaan enintään 8 cm). 
Halkaisijaltaan alle 0,5 cm:n turvotus saattaa kestää ainakin 97 päivää. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Jos henkilö injektoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, ja 
pakkausseloste tai myyntipakkaus on näytettävä lääkärille. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja sen 
lihan voi käyttää ihmisravinnoksi. 

Zulvac SBV:n varoaika on nautojen ja lampaiden osalta nolla päivää, mikä tarkoittaa sitä, että pakollista 
odotusaikaa ei ole. 
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Miksi Zulvac SBV on hyväksytty?  

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Zulvac SVB:n hyöty on sen riskejä suurempi ja suositteli 
myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa. 

Muita tietoja Zulvac SBV:stä 

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Zulvac SBV:tä 
varten 6. helmikuuta 2015. 

Zulvac SBV:tä koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Lisätietoja Zulvac 
SBV:llä annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi syyskuussa 2015. 
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