Obměna vakcíny Quadricat® za inovativní PUREVAX® RCP

Technická informace
QUADRICAT® → PUREVAX® RCP (+ PUREVAX®

Proč? změna

Rabies)

z Quadricatu na PUREVAX RCP

Vakcíny PUREVAX® přinesly významné inovace, reflektující požadavky z praxe:
 obsahují aktuální vakcinační kmeny kaliciviru → významně zvyšují účinnost vakcíny proti FCV
(kmeny PUREVAX® 431 a G1 neutralizují více než 90% současných terénních kmenů oproti
„starým“ vakcínám, v nichž dosud používané vakcinační kmeny neutralizují méně než 30%
terénních kmenů)
- prolomení imunity u konkurenčních vakcín (všechny obsahují staré kmeny FCV – F9 nebo
255) jsou častá, jejich protekční efekt zejména v kolektivech zvířat (chovné stanice, útulky,…) je
nízký
- inaktivovaná forma u kalicivirové složky (použita v Purevaxu) je považována za vhodnější
z hlediska bezpečnosti – zabránění případného rozvoje vysoce patogenních kmenů, navozujících
VSD (Virulent Systemic Disease) z virů šířených z vakcinovaných zvířat v případě živých vakcín.


neobsahují adjuvans
→
snižují riziko postinjekčních, respektive postvakcinačních
fibrosarkomů, jejichž nárůst je u nás i v ostatních částech Evropy v posledních letech evidentní



vakcinační řada PUREVAX® má oproti předchozí vakcíně QUADRICAT® rozsáhleji testovanou
účinnost a splňuje náročná kritéria centrální evropské registrace

Technická brožura řady PUREVAX® je ke stažení zde.

U vakcíny Quadricat® končí registrace, s ohledem na končící produkci spol. MERIAL.
PUREVAX® jako inovovanou a v současnosti špičkovou high-tech vakcinační řadu (z hlediska
účinnosti i bezpečnosti) používá již převážná část zemí EU i ostatních evropských států.
S ohledem na mnohaletou absenci vztekliny v našich podmínkách (status země prosté vztekliny)
je vhodné připomenout, že ve smyslu doporučení WSAVA nebo ABCD je antirabická vakcinace
koček mimo endemické oblasti jejího výskytu volitelná (non-core vaccination) a především u
indoorových
koček
se
jeví
jako
nadbytečná.
Pokud je vakcinace koček proti vzteklině potřebná, je možné ji řešit nejvhodněji za použití
rekombinantní vakcíny PUREVAX® Rabies 1x za 3 roky (s první revakcinací po 1 roce), která
jako jediná antirabická vakcína pro kočky neobsahuje adjuvans, jejichž přítomnost v ostatních
vakcínách je dávána do možné souvislosti s výskytem postvakcinačního fibrosarkomu. PUREVAX®
Rabies je možné použít jako ředidlo lyofilizované vakcíny PUREVAX® RCP a aplikovat jedním
vpichem během jedné návštěvy.
Antirabickou alternativou (s ohledem na nižší náklady, ale nižší šetrnost vůči zvířeti) je použití
vakcíny Rabisin® (1x za 3 roky, s první revakcinací po 1 roce) simultánně s Purevaxem RCP na
dvě oddělená místa (neředit dohromady).
Pro více informací kontaktujte veterinárního zástupce spol. MEVET.

