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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Zulvac SBV 
očkovacia látka proti Schmallenbergovmu vírusu (inaktivovaná) 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o očkovacej látke Zulvac SBV. 
Vysvetľuje, akým spôsobom agentúra vyhodnotila túto veterinárnu očkovaciu látku s cieľom odporučiť jej 
povolenie na uvedenie na trh v Európskej únii (EÚ) a podmienky jej používania. Účelom tohto dokumentu 
nie je poskytnúť praktické rady o tom, ako používať očkovaciu látku Zulvac SBV. 

Praktické informácie o používaní očkovacej látky Zulvac SBV majitelia alebo chovatelia zvierat nájdu v 
písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, resp. lekárnika. 

Čo je očkovacia látka Zulvac SBV a na čo sa používa? 

Veterinárna očkovacia látka Zulvac SBV sa používa na ochranu hovädzieho dobytka a oviec od 3,5 mesiaca 
veku proti Schmallenbergovmu vírusu tak, že sa znižuje virémia (prítomnosť vírusu v krvi). Schmallenbergov 
vírus, ktorý prenášajú komáre, spôsobuje u hovädzieho dobytka a oviec narodenie mŕtvych mláďat a vrodené 
vady. 

Účinnou látkou očkovacej látky Zulvac SBV je inaktivovaný (usmrtený) kmeň Schmallenbergovho vírusu 
BH80/11-4. 

Na čo sa očkovacia látka Zulvac SBV používa? 

Očkovacia látka Zulvac SBV je k dispozícii vo forme injekčnej suspenzie a jej výdaj je viazaný na lekársky 
predpis. V prípade hovädzieho dobytka sa očkovacia látka podáva vo forme dvoch 2 ml injekcií do svalu na 
krku s trojtýždenným odstupom a v prípade oviec vo forme jednej 1 ml injekcie pod kožu za kolenom. 
Očkovanie u bahníc sa má dokončiť najmenej dva týždne pred párením na zníženie virémie (vírusu v krvi) a 
infikovania embrya počas prvého trimestra kotnosti. 

Na posilnenie očkovania u hovädzieho dobytka sa majú každých 12 mesiacov podať dve 2 ml injekcie s 
trojtýždenným odstupom. Na posilnenie očkovania u oviec, ktoré nie sú určené na chov, sa má každých šesť 
mesiacov podať jedna 1 ml injekcia, zatiaľ čo u chovných bahníc sa má očkovanie zahŕňajúce jednu 1 ml 
injekciu uskutočniť najmenej dva týždne pred párením. 
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U hovädzieho dobytka sa ochrana vytvorí dva týždne po očkovaní a trvá 12 mesiacov. U oviec sa ochrana 
vytvorí tri týždne po očkovaní a trvá šesť mesiacov. 

Akým spôsobom očkovacia látka Zulvac SBV účinkuje? 

Zulvac SBV je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že učia imunitný systém (prirodzenú obranu 
tela), ako sa má brániť pred ochorením. Očkovacia látka Zulvac SBV obsahuje Schmallenbergov vírus, ktorý 
bol inaktivovaný, teda nemôže spôsobiť ochorenie. Po podaní očkovacej látky hovädziemu dobytku alebo 
ovciam imunitný systém zvierat rozpozná vírus ako „cudzí“ a vytvorí proti nemu protilátky. Ak budú zvieratá 
v budúcnosti vystavené Schmallenbergovmu vírusu, ich imunitný systém dokáže rýchlejšie vytvárať 
protilátky. To im pomôže chrániť sa pred ochorením. Očkovacia látka obsahuje aj tzv. adjuvansy (hydroxid 
hlinitý a saponín) na posilnenie odpovede imunitného systému. 

Aké prínosy očkovacej látky Zulvac SBV boli preukázané v štúdiách? 

Účinnosť očkovacej látky Zulvac SBV sa skúmala v laboratórnych štúdiách, ktoré zahŕňali hovädzí dobytok a 
ovce. Zvieratá boli očkované podľa očkovacieho kalendára, a potom boli infikované Schmallenbergovým 
vírusom. Hlavným meradlom účinnosti bola neexistencia virémie po tom, čo boli zvieratá infikované 
vírusom. V štúdiách sa preukázalo, že očkovacia látka Zulvac SBV chráni hovädzí dobytok dva týždne po 
očkovaní a ovce tri týždne po očkovaní. U kotných bahníc očkovanie znížilo virémiu a infekciu embryí. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Zulvac SBV? 

U hovädzieho dobytka sa počas 48 hodín po očkovaní veľmi často (pozorované u viac ako 1 zvieraťa z 10) 
zvýši telesná teplota až o 1,5°C a na mieste očkovania sa objavia malé hrčky s priemerom do 0,7 cm, ktoré 
do 10 dní vymiznú. 

Pokiaľ ide o ovce, u viac ako jedného zvieraťa z desiatich sa počas 24 hodín po očkovaní môže objaviť 
zvýšenie telesnej teploty až o 1,5 °C. U viac ako jedného zvieraťa z desiatich sa na mieste podania injekcie 
môže vyskytnúť opuch alebo uzliny pod kožou s priemerom až 8 cm a opuchy s priemerom menej ako 2 cm, 
ktoré môžu pretrvávať najmenej 47 dní. 

Pokiaľ ide o kotné bahnice, u viac ako jedného zvieraťa z desiatich sa počas 4 hodín po očkovaní môže zvýšiť 
telesná teplota až o 0,8 °C . U viac ako jedného zvieraťa z desiatich sa môžu vyskytnúť opuchy alebo uzliny 
pod kožou na mieste podania injekcie s priemerom až do 8 cm, ktoré môžu pretrvávať najmenej 97 dní ako 
granuly s priemerom menej ako 0,5 cm. 

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

V prípade náhodného samoinjikovania treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi ukázať písomnú 
informáciu pre používateľa alebo obal. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité a mäso 
použité na ľudskú spotrebu. 

Ochranná lehota pre mäso u hovädzieho dobytka a oviec, ktoré boli liečené očkovacou látkou Zulvac SBV, je 
nula dní, čo znamená, že nie je stanovená povinná čakacia lehota. 
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Prečo bola očkovacia látka Zulvac SBV povolená? 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) agentúry rozhodol, že prínosy očkovacej látky Zulvac SBV sú 
väčšie než riziká spojené s jej používaním a odporučil jej povolenie na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Zulvac SBV 

Dňa 6. februára 2015 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie očkovacej látky Zulvac SBV na trh 
platné v celej Európskej únii. 

Úplné znenie správy EPAR o očkovacej látke Zulvac SBV sa nachádza na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Ak majitelia 
alebo chovatelia zvierat potrebujú ďalšie informácie o liečbe očkovacou látkou Zulvac SBV, nájdu ich 
v písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: september 2015. 
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