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Περίληψη EPAR για το κοινό

Procox
εμοδεψίδη / τολτραζουρίλη

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός 

του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση 

(CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις 

σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας επικοινωνήστε με τον 

κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της CVMP συμβουλευθείτε την 

επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Procox;

Το Procox είναι αντιπαρασιτικό φάρμακο που περιέχει δύο δραστικές ουσίες, την εμοδεψίδη και την 

τολτραζουρίλη. Διατίθεται σε μορφή ελαιώδους εναιωρήματος, το οποίο περιέχει 0,9 mg/ml εμοδεψίδη 

και 18 mg/ml τολτραζουρίλη.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Procox;

Το Procox χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σκύλων που έχουν μολυνθεί, ή ο κτηνίατρος υποψιάζεται ότι 

έχουν μολυνθεί, από δύο τύπους παρασίτων ταυτόχρονα, από ασκαρίδες και κοκκίδια. Ο πλήρης 

κατάλογος των ασκαρίδων και των κοκκιδίων κατά των οποίων δρα το Procox περιλαμβάνεται στην 

περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ).

Η θεραπεία με Procox απαιτεί μία μόνο χορήγηση. Η δόση εξαρτάται από το σωματικό βάρος του σκύλου 

που υποβάλλεται σε θεραπεία. Η συνήθης δόση του πόσιμου εναιωρήματος είναι 0,5 ml ανά κιλό 

σωματικού βάρους.

Πώς δρα το Procox;

Οι δύο δραστικές ουσίες του Procox αλληλεπιδρούν με διαφορετικά μέρη του συστήματος των 

παρασίτων. Η εμοδεψίδη αλληλεπιδρά με ορισμένους ειδικούς υποδοχείς στο νευρικό σύστημα των 
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ασκαρίδων, με αποτέλεσμα την παράλυση και τον θάνατό τους. Η τολτραζουρίλη αλληλεπιδρά με τα 

ένζυμα που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας από τα κοκκίδια, με αποτέλεσμα τη νέκρωση των 

παρασίτων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους.

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Procox;

Η εταιρεία παρουσίασε τα αποτελέσματα μελετών σε σκύλους στην Ευρώπη σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του Procox για την καταπολέμηση των συγκεκριμένων ασκαρίδων και κοκκιδίων. 

Στις μελέτες μετείχαν σκύλοι διαφόρων ηλικιών, διαφορετικών φυλών και βάρους, που μολύνθηκαν με 

φυσικό τρόπο, ή θα μπορούσαν να μολυνθούν, από παρασιτικές γαστρεντερικές ασκαρίδες ή κοκκίδια.

Η αποτελεσματικότητα του Procox έναντι των ασκαρίδων μελετήθηκε με την εξέταση του αριθμού των 

αβγών παρασίτων που απεκκρίνονται στα κόπρανα του ζώου μετά από μία μόνο χορήγηση της 

συνιστώμενης δόσης και με τη σύγκριση του Procox με ένα φάρμακο [που περιέχει οξίμη μιλβεμυκίνη 

(milbemycin oxime) και πραζικαντέλη] το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία τέτοιων 

λοιμώξεων από ασκαρίδες.

Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος έναντι των κοκκιδιακών λοιμώξεων μελετήθηκε με την εξέταση 

του αριθμού των ωοκυστών (δομές των παρασίτων που μοιάζουν με αβγά και ωριμάζουν κατά το 

λοιμώδες στάδιο) που απεκκρίνονται στα κόπρανα του ζώου. Μία μελέτη συνέκρινε το Procox με 

σουλφαδιμεθoξίνη για τη θεραπεία της κοκκιδίωσης, ενώ μία άλλη συνέκρινε το φάρμακο με τη μη λήψη 

θεραπείας για την πρόληψη της νόσου.

Ποιο είναι το όφελος του Procox σύμφωνα με τις μελέτες;

Οι μελέτες κατέδειξαν ότι το Procox ήταν αποτελεσματικότερο από τα φάρμακα σύγκρισης ή το εικονικό 

φάρμακο σε όλες τις μελέτες. Το Procox είναι καλώς ανεκτό από τους σκύλους με ήπιες παροδικές 

γαστρεντερικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του εμέτου.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Procox;

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σκύλους είναι ήπιες και παροδικές διαταραχές του 

γαστρεντερικού συστήματος, όπως ο έμετος ή τα μαλακά κόπρανα.

Το Procox δεν πρέπει να χορηγείται σε κουτάβια ηλικίας κάτω των δύο εβδομάδων ή σε σκύλους και 

κουτάβια με βάρος μικρότερο από 0,4 kg. Επίσης, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις υπερευαισθησίας (αλλεργίας) σε κάποια από τις δραστικές ουσίες ή σε οποιοδήποτε άλλο 

συστατικό του φαρμάκου.

Δεν συνιστάται η χρήση του Procox σε νεαρά κουτάβια Κόλι (Collie) ή συγγενικής φυλής, επειδή δεν 

έχει διερευνηθεί εάν τα εν λόγω σκυλιά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη θεραπεία με 

εμοδεψίδη.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο;

Το άτομο που χορηγεί το Procox πρέπει να αποφεύγει την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια του. Σε 

περίπτωση τυχαίας έκθεσης στο προϊόν, τα μάτια πρέπει να ξεπλένονται αμέσως με άφθονο νερό και το 

δέρμα να πλένεται με σαπούνι και νερό. Κατά τον χειρισμό του Procox, τα άτομα δεν πρέπει να τρώνε, 

να πίνουν ή να καπνίζουν, ενώ μετά τη χρήση πρέπει να πλένουν τα χέρια τους.
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Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης του Procox, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας 

στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου. Περισσότερες πληροφορίες 

περιλαμβάνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Procox;

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Procox υπερτερούν των 

κινδύνων που συνδέονται με αυτό, όταν χορηγείται για τις εγκεκριμένες ενδείξεις και εισηγήθηκε τη 

χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το εν λόγω φάρμακο. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην 

ενότητα επιστημονικής συζήτησης της παρούσας EPAR.

Λοιπές πληροφορίες για το Procox:

Στις 20/04/2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Procox. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς συνταγογράφησης του 

συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Νοέμβριος 2012
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