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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Prevomax 
maropitant 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) 
за Prevomax. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт 
(ВМП), за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на 
употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно 
употребата на Prevomax. 

За практическа информация относно употребата на Prevomax собствениците на животни или 
животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или 
фармацевт. 

Какво представлява Prevomax и за какво се използва? 

Prevomax е ветеринарномедицински продукт, който се използва при кучета и котки за 
третиране на повръщане, заедно с други поддържащи мерки, или за профилактика на 
повръщане (с изключение на повръщане при пътуване). 
 
При котки Prevomax се използва и за намаляване на гадене (признаци на неразположение). 
 
При кучета Prevomax може да се използва също за предотвратяване на гадене и повръщане 
преди и след операция, както и за подобряване на възстановяването от обща анестезия след 
употреба на морфин. Prevomax се използва също за предотвратяване и лечение на гадене, 
причинено от химиотерапия, при кучета. 
 
Prevomax съдържа активната субстанция маропитант (maropitant). 
 
Prevomax е „генерично лекарство“. Това означава, че Prevomax съдържа същата активна 
субстанция и действа по същия начин като „референтното лекарство” Cerenia, което вече е 
лицензирано за употреба в Европейския съюз (ЕС). 
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Как се използва Prevomax? 

Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание и се предлага под 
формата на инжекционен разтвор. Prevomax се инжектира подкожно или във вена (1 mg на 
килограм телесно тегло) веднъж дневно в продължение на до пет дни. За предотвратяване на 
повръщане Prevomax трябва да се прилага повече от един час преди събитието, което може да 
предизвика повръщане. 

За повече информация вижте листовката. 

Как действа Prevomax? 

Активната субстанция в Prevomax, маропитант, спира прикрепянето на химикал в организма 
(субстанция Р) към определени цели, наречени неврокинин-1 (NK1) рецептори, които се 
намират на повърхността на клетките в частта на мозъка, която контролира гаденето и 
повръщането. Когато субстанцията P се прикрепя към тези рецептори, това причинява гадене и 
повръщане. Като блокира рецепторите, маропитант може да предотврати гаденето и 
повръщането. 

Как е проучен Prevomax? 

Вече са проведени проучвания с референтното лекарство Cerenia относно ползите и рисковете 
на активната субстанция за одобрените показания и поради това не се налага да се повтарят 
за Prevomax. 
Както при всяко лекарство, фирмата предостави проучвания за качеството на Prevomax. Не са 
необходими проучвания за „биоеквивалентност“, които да изследват дали Prevomax се 
абсорбира по сходен начин като референтното лекарство инжекционен разтвор Cerenia за 
произвеждане на същото ниво на активната субстанция в кръвта. Причината е, че при 
прилагане чрез инжекция във вена активната субстанция в Prevomax се доставя директно в 
кръвообращението. Когато се прилага чрез инжекция под кожата, активната субстанция в 
Prevomax се очаква да се абсорбира по същия начин, както референтното лекарство. 

Какви са ползите и рисковете, свързани с Prevomax? 

Тъй като Prevomax е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство, приема 
се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в 
листовката за Prevomax, включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и 
собствениците на животни или животновъдите. Тъй като Prevomax е генерично лекарство, 
предпазните мерки са същите като за референтното лекарство. 

Защо Prevomax е разрешен за употреба? 

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че 
в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Prevomax е със сравнимо качество и 
представлява биоеквивалент на инжекционен разтвор Cerenia. Следователно CVMP счита, че 
както при Cerenia, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча Prevomax 
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да бъде разрешен за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Prevomax 

На 19/06/2017 Европейската комисия издава лиценз за употреба на Prevomax, валиден в 
Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Prevomax може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече 
информация относно лечението с Prevomax собствениците на животни или животновъдите 
следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт. 

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта 
на Агенцията. 

Дата на последно актуализиране на текста: април 2017 г. 
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