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Kokkuvõte üldsusele 

Fortekor Plus 
pimobendaan/benasepriilvesinikkloriid 

See on ravimi Fortekor Plus Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas 
amet hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. 
Hindamisaruandes ei anta Fortekor Plusi kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Fortekor Plusi kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad 
lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

 

Mis on Fortekor Plus ja milleks seda kasutatakse? 

Fortekor Plus on veterinaarravim, mida kasutatakse kongestiivse südamepuudulikkuse raviks koertel. 
Kongestiivne südamepuudulikkus on seisund, mille korral süda ei suuda pumbata organismi piisavalt 
verd. See võib põhjustada füüsilise koormuse talumatust, hingamisraskusi ja vedelikupeetust. Fortekor 
Plus sisaldab kahte toimeainet, pimobendaani ja benasepriilvesinikkloriidi. Seda kasutatakse üksnes 
koertel, kellel pimobendaani ja bensaepriilvesinikkloriidi samade annuste manustamine eraldi 
ravimitena on südamepuudulikkust juba kontrolli all hoidnud. 

Kuidas Fortekor Plusi kasutatakse? 

Ravimit Fortekor Plus turustatakse tablettidena (pimobendaan 1,25 mg / benasepriilvesinikkloriid 2,5 
mg ja pimobendaan 5 mg / benasepriilvesinikkloriid 10 mg) ja see on retseptiravim. 

Ravimit Fortekor Plus antakse kaks korda ööpäevas ligikaudu 1 tund enne söötmist. Annust 
kohandatakse vastavalt kehakaalule. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 
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Kuidas Fortekor Plus toimib? 

Pimobendaan on inotroopne aine (südamestimulant), mis muudab südamelihase kokkutõmbe 
tugevamaks ning laiendab südamesse verd toovaid ja südamest verd viivaid veresooni, mis vähendab 
südame koormust. 

Benasepriil on eelravim, mis muudetakse organismis aktiivseks toimeaineks benaseprilaadiks. 
Benaseprilaat on angiotensiini konverteeriva ensüümi (ACE) inhibiitor. ACE-ihibiitorid vähendavad 
organismis angiotensiin II – tugevatoimelise vasokonstriktori (veresooni ahendav aine – tootmist. Kui 
angiotensiin II tootmine väheneb, siis veresooned lõõgastuvad ja laienevad. See toob kaasa vererõhu 
languse, mis samuti vähendab südame koormust. 

Nii pimobendaan kui ka benasepriil on koertel eraldi ravimitena juba heaks kiidetud. 

Milles seisneb uuringute põhjal Fortekor Plusi kasulikkus? 

67-l kongestiivse südamepuudulikkusega koeral tehtud uuringus võrreldi ravimiga Fortekor Plus 
toimuvat ravi eraldi manustatud pimobendaan- ja benasepriilraviga. Toimivuse põhinäitaja oli 
koormustaluvuse, käitumise, hingamise pingutatuse, köhimise ja öiste hingamisraskuste koguskoor. 
Uuringust nähtus, et Fortekor Plus on sama efektiivne kui pimobendaan ja benasepriil eraldi ravimitena 
manustatuna. 

Mis riskid Fortekor Plusiga kaasnevad? 

Ravimit Fortekor Plus ei tohi anda koertele, kellel esineb hüpertroofiline kardiomüopaatia 
(südamelihase haigus, mille korral südameseinad paksenevad ja vähendavad südame väljutusmahtu), 
kliiniline seisund, mille korral südame väljutusmahtu ei ole võimalik parandada funktsionaalsetel või 
anatoomilistel põhjustel (nt aordi või kopsuarteri ahenemine). Samuti ei tohi seda anda koertele, kellel 
on madal vererõhk, vähene naatriumisisaldus veres või äge (lühiajaline) neerupuudulikkus. 

Pimobendaani kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 koeral 10 000st) on südame 
löögisageduse suurenemine ja oksendamine. 

Benasepriili kõige sagedasemad kõrvalnähud on mööduv oksendamine, koordinatsioonihäired või 
väsimusnähud. 

Fortekor Plusi kohta teatatud piirangute ja kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.  

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Fortekor Plusi ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

Kokkupuudet Fortekor Plusiga peavad vältima isikud, kes on pimobendaani või benasepriili suhtes 
ülitundlikud (allergilised). 

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või 
etiketti. 

Rasedad naised peavad eriti hoolikalt vältima ravimi Fortekor Plus juhuslikku neelamist, sest on leitud, 
et angiotensiini konverteeriva ensüümi (ACE) inhibiitorid mõjutavad inimloodet raseduse ajal. 
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Miks Fortekor Plus heaks kiideti? 

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Fortekor Plusi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad 
riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Fortekor Plusi kohta 

Euroopa Komisjon andis Fortekor Plusi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 
8. septembril 2015. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Fortekor Plusi kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui vajate 
Fortekor Plusi kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa 
avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2015. 
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