
 

 

 

 

 
  

 

* Cunipravac RHD Variant. *Medicinal product authorised in  

   Spain based on Article 29 of RD 1246/2008
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PREVENCE RHDV
spolehlivá

100% účinnost ověřená čelenžním testováním 

vysoká bezpečnost 

Rychlá odezva do 7 dnů po vakcinaci 

Koncentrovaná dávka (0,5 ml) 

v/o/v olejové adjuvans 

primovakcinace od 30 dnů stáří 

Balení 10 a 40 dávek

Inaktivovaná vakcína 
vakcína proti hemoragickému  
onemocnění králíků typu 2 (RHDV2)

Inaktivovaná vakcína 
vakcína proti hemoragickému  
onemocnění králíků typu 2 (RHDV2)

Zaměřená
na řešení

RHDV2

PRVní Vakcína

RegistRace V celé e
U

Zaměřená
na řešení

RHDV2

PRVní Vakcína

RegistRace V celé e
U

Návod k použití: ERAVAC injekční emulze pro králíky. SLOŽENÍ: Dávka 0,5 ml obsahuje: léčivá 
látka: Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi inactivatum, typ 2 (RhDv2), kmen v-1037 ≥70% 
celisA40* Adjuvans: Tekutý parafin 104,125 mg excipiens: Thiomersal 0,05 mg (*) ≥70 % vakcinovaných 
králíků má mít titr protilátek stanovených celisoU minimálně 40. INDIkACE: Králíci: K aktivní 
imunizaci výkrmových králíků od věku 30 dnů. snižuje mortalitu způsobenou virem hemoragického 
onemocnění králíků typu 2 (RhDv2). Nástup imunity: 7 dní. Doba trvání imunity: nebyla stanovena. 
ZPůSOb PODáNÍ: podkožní podání. DáVkA: 0,5 ml/kus. OCHRANNé LHůty: Bez ochranných lhůt. 
bALENÍ: 5 ml (10 dávek) a 20 ml (40 dávek).  
Držitel registračního rozhodnutí: laboratorios hipra, s.A. Avda. la selva, 135 17170 Amer (Girona) 
ŠpANĚlsKo Tel: +34 972 430660 Fax: +34 972 430661 e-mail: hipra@hipra.com, eU/2/16/199/001-002

1. oie World Animal health information Database (WAhiD) interface. 2. oie. 2015. oie Technical Disease Cards. Rabbit 
haemorrhagic disease. last updated July 2015. http://www.oie.int/fileadmin/home/eng/Animal_health_in_the_
World/docs/pdf/Disease_cards/RhD.pdf 3. Montbrau, C., padrell, M., Ruiz M. 2016. proc. 11th World Rabbit Congress, 
237. 4. Aucouturier, J., Dupuis l., Ganne v. 2001. Adjuvants designed for veterinary and human vaccines. vaccine 19, 
2666–2672. 5. valls, l., sánchez-Matamoros, A., padrell, M., Maldonado J. 2016. proc. 11th World Rabbit Congress, 244.

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104  
628 00 Brno
tel./fax:  
+420 544 231 413  

mobil:  
+420 737 118 749  
+420 602 586 622
e-mail: info@bubenicek.cz 
www.bubenicek.cz

exPeRti V PReVenci a DiagnóZe RHDV
laboratorios Hipra je předním výrobcem inaktivovaných vakcín proti 
hemoragickému onemocnění králíků.

cUniPRaVac RHD (hemoragické onemocnění králíků typu 1) na trhu v 15 zemích.

ePiDemiologické sleDoVání RHDV2 analyZoVáno 
sPolečností laboRatoRios HiPRa s.a.5

134 RHDV odebraných vzorků  
ze španělských farem (2013–2015)

RhDv pozitivní

RhDv2 RhDv

protein
vp60

RhDv negativní

sekvence

iHa + PcR

VýVOj  
SPECIfICké VAkCÍNy

Dvouletá ochrana  
proti viru RhDv2*

134

65

65 0
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RHDV2 
představuje  
v evropě hrozbu1

Další země

jak odlišit klasické rhd (hemoragického onemocnění králíků)  
od typu rhdv2?2

prokÁzaNÁ ÚČiNNost3 koNceNtrovaNÁ a bezpeČNÁ dÁvka

rhdv2 postihuje mláďata a dospělé králíky 
Úmrtnost se liší od 5–70 % 
perakutní průběh:

symptomy:

 l inkubační doba: 3–5 dnů 

 l více chronických případů

 l  Vnější: nespecifické: anorexie, letargie, dýchací a nervové příznaky.

 l Vnitřní: ikterus, zvětšení sleziny, změna barvy jaterní tkáně.

Výsledky ze serologie a čelenžního testování proti heterolognímu kmenu RHDV2 7 dnů 
po vakcinaci.

Spojené 
království
(2013)

Norsko
(2014)

Holandsko
(2015) Německo

(2013)

Švýcarsko
(2016)Francie

(2010)

Španělsko
(2011)

Itálie
(2011)

Sicílie
(2011)

Tunis
(2015)

Malta
(2012)

Azorské 
ostrovy
(2014)

Benin
(2015)

Austrálie
(2015)

Portugalsko
(2012)

Švédsko
(2015)

Finsko
(2016)

Dávka: 0,5 ml/kus 
Bezpečný adjuvans 
Bez vedlejších lokálních a celkových reakcích4

nízká viskozita 
schopnost zvýšit a prodloužit krátkodobou  
a dlouhodobou imunitu 
bez reziduí 
navození dobré humorální odpovědi

emulze: voda–olej–voda4

Standartní  
vakcinační program

10 týdnů

30 dní 10 týdnů + 6 měsíců

+ 6 měsíců

Vakcinační program 
v případě masivního 

propuknutí 
onemocnění

V/O/V adjuVanS

%

jednotka

100

120

Přeživší

minimální titr protilátek k zajištění ochrany proti RHDV2: 20 (celISa). 
Statistická významnost mezi vakcinovanou a kontrolní skupinou (p<0,05). Králíci byli 
vakcinování ve stáří 30 dnů ve skupinách po 20 jedincích.

RHdV2 protilátky (cELISa)

37

-

VaKcInoVaní KontRolní
SKuPIna

vysoká 
serologická 

odpověď

100% účinnost  
ověřená čelenžním 

testováním

Nástup imunity  
7 den  

po vakcinaci

Voda
antigen

olej

vakciNaČNÍ proGraM


