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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Sileo 
dexmedetomidini hydrochloridum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) 
předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. 

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s veterinárním lékařem vašeho zvířete. Chcete-li 
získat další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na jeho veterinárního 
lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky svá doporučení 
vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR). 

Co je Sileo? 

Sileo je veterinární léčivý přípravek, který obsahuje dexmedetomidin hydrochlorid. Je dostupný ve 
formě orálního gelu (gelu aplikovaného na ústní sliznici). 

K čemu se přípravek Sileo používá? 

Přípravek Sileo se používá ke zmírnění akutní úzkosti a strachu u psů ve spojení s hlukem. Mezi typické 
příznaky úzkosti a strachu u psů patří těžké oddychování, třes, přecházení z místa na místo, 
vyhledávání společnosti lidí, schovávání se či pokus o útěk, odmítání potravy a nepřiměřené močení či 
vyměšování. Přípravek Sileo se aplikuje na sliznici dutiny ústní psa mezi tvář a dáseň z předem 
naplněné stříkačky pro perorální podání. Výchozí dávka se podává buď tehdy, když pes poprvé začne 
vykazovat příznaky úzkosti, nebo tehdy, pokud majitel zjistí přítomnost typických podnětů, např. 
zvuku ohňostroje či hromu. Podávaná dávka závisí na tělesné hmotnosti psa. Jestliže hluk nadále 
pokračuje a pes znovu vykazuje příznaky úzkosti a strachu, mohou být v intervalu dvou hodin podány 
další dávky, během každé události celkem až 5krát. 

Jak přípravek Sileo působí? 

Léčivá látka v přípravku Sileo, dexmedetomidin hydrochlorid, je typem sedativa zvaného agonista alfa-
2 adrenergních receptorů. Působí tak, že v těle zabraňuje uvolňování neurotransmiteru noradrenalinu 
z nervových buněk. Neurotransmitery jsou chemické látky, které umožňují vzájemnou komunikaci 



 
 
Sileo  
EMA/240374/2015 strana 2/3 
 
 

mezi nervovými buňkami. Vzhledem k tomu, že se noradrenalin účastní udržování pozornosti a 
bdělosti, snížení jeho uvolňování vede k omezení závažnosti akutní úzkosti a strachu spojených 
s hlukem. 

Jak byl přípravek Sileo zkoumán? 

Účinnost přípravku Sileo byla zkoumána v terénní studii zahrnující psy vystavené hluku při novoročních 
ohňostrojích. Přípravek Sileo byl podán 89 psům a 93 psů dostalo placebo (neúčinný přípravek). 
Dvěma hlavními měřítky účinnosti bylo majitelovo hodnocení chování psa po nejméně dvou hodinách 
po poslední dávce oproti předchozímu roku a skóre příznaků úzkosti a strachu po léčbě udávané 
majitelem. 

Jaký přínos přípravku Sileo byl prokázán v průběhu studií? 

Skóre vynikajícího nebo dobrého chování zaznamenalo 72 % (64 z 89) psů léčených přípravkem Sileo 
oproti 37 % (34 z 93) ve skupině, které byl podáván neúčinný přípravek. Skóre dobrého chování uvádí 
pouze mírné a krátkodobé příznaky strachu a úzkosti u psů, zatímco skóre vynikajícího chování uvádí, 
že pes nevykazoval žádné příznaky. 

Psi léčení přípravkem Sileo měli také významně nižší skóre příznaků úzkosti a strachu než psi, kterým 
byl podáván neúčinný přípravek. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Sileo? 

U méně než 10 psů ze 100 se může objevit krátkodobé vyblednutí sliznice dutiny ústní a dásní v místě 
aplikace z důvodu dočasného lokalizovaného zúžení krevních cév. U méně než 10 psů ze 100 se může 
objevit sedace (útlum), zvracení a inkontinence moči. 

Přípravek Sileo se nesmí používat u psů se závažnými poruchami srdce a krevních cév, se závažným 
onemocněním, např. selháním ledvin či jater, nebo u psů, u kterých se po předchozí dávce objevil 
neočekávaný útlum. 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení hlášených v souvislosti s přípravkem Sileo je uveden 
v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

V případě náhodného požití přípravku Sileo nebo v případě delšího kontaktu s očima, rty nebo vnitřní 
částí úst či nosními dírkami je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci 
nebo etiketu lékaři. Postižená osoba by neměla řídit motorová vozidla, protože může dojít k útlumu 
a změnám krevního tlaku. 

Je nutné se vyvarovat kontaktu s kůží, očima, rty nebo vnitřní částí úst či nosními dírkami. Při 
nakládání s přípravkem Sileo je nutné nosit nepropustné jednorázové rukavice. 

V případě kontaktu s kůží je nutné kůži vystavenou působení přípravku okamžitě po expozici omýt 
velkým množstvím vody a kontaminované oblečení je nutné svléknout. V případě kontaktu s okem 
nebo vnitřní částí úst je nutné oblast opláchnout velkým množstvím čerstvé vody. Jestliže se objeví 
symptomy, je nutné poradit se s lékařem. 
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Těhotné ženy by se měly kontaktu s přípravkem vyvarovat, protože po expozici dexmedetomidinu se 
mohou objevit děložní kontrakce a snížený krevní tlak u nenarozeného dítěte. 

Stříkačka pro perorální podání by měla být bezprostředně po každém použití z důvodu bezpečnosti dětí 
vrácena do vnější krabičky. 

Na základě čeho byl přípravek Sileo schválen? 

Výbor CVMP dospěl k závěru, že přínosy přípravku Sileo v rámci schválené indikace převyšují jeho 
rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů 
a rizik tohoto přípravku jsou k dispozici v části této zprávy EPAR věnované vědecké diskusi. 

Další informace o přípravku Sileo: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Sileo platné v celé Evropské unii dne         
10. 06. 2015. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou k dispozici na etiketě / vnějším obalu. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v dubnu 2015. 
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