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Kokkuvõte üldsusele 

Prevomax 
maropitant 

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

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

Mis on Prevomax ja milleks seda kasutatakse? 

Prevomax on veterinaarravim, mida kasutatakse koertel ja kassidel oksendamise raviks koos teiste 
toetavate meetmetega või oksendamise (v.a kinetoosist ehk merehaigusest tingitud oksendamise) 
ennetamiseks. 
 
Kassidel kasutatakse Prevomaxi ka iivelduse vähendamiseks. 
 
Koertel kasutatakse Prevomaxi iivelduse ja oksendamise ennetamiseks enne ja pärast operatsiooni 
ning üldnarkoosist toibumise kiirendamiseks pärast morfiini kasutamist. Prevomaxi kasutatakse 
koertel ka keemiaravist tingitud iivelduse ennetamiseks ja raviks. 
 
Prevomax sisaldab toimeainena maropitanti. 
 
Prevomax on geneeriline ravim. See tähendab, et Prevomax sisaldab sama toimeainet ja toimib 
samal viisil kui võrdlusravim Cerenia, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. 

Kuidas Prevomaxi kasutatakse? 

Prevomax on retseptiravim ja seda turustatakse süstelahusena. Prevomaxi süstitakse naha alla või 
veeni (1 mg kehamassi 1 kg kohta) üks kord ööpäevas kuni 5 päeva jooksul. Oksendamise 
ennetamiseks tuleb Prevomaxi manustada rohkem kui 1 tund enne sündmust, mis võib 
oksendamise esile kutsuda. 
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Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Prevomax toimib? 

Prevomaxi toimeaine maropitant takistab organismis leiduva kemikaali (P-aine) kinnitumist 
neurokiin-1 (NK1) retseptoritele, mida leidub teatud rakkude pinnal iiveldust ja oksendamist 
reguleerivas ajuosas. Kui P-aine seondub nende retseptoritega, põhjustab see iiveldust ja 
oksendamist. Retseptoreid blokeerides suudab maropitant ennetada iiveldust ja oksendamist. 

Kuidas Prevomaxi uuriti? 

Võrdlusravimiga Cerenia on juba tehtud toimeaine heakskiidetud kasutusviiside kasulikkuse ja riski 
uuringud ning neid ei ole vaja ravimiga Prevomax korrata. 
Nagu iga ravimi korral, esitas ettevõte uuringud Prevomaxi kvaliteedi kohta. Samas ei uuritud 
ravimi bioekvivalentsust, st kas Prevomax imendub organismis samamoodi nagu võrdlusravim 
Cerenia (süstelahus), et saavutada sama toimeainesisaldus veres. See polnud vajalik, sest 
Prevomaxi süstimisel veeni satub toimeaine otse vereringesse. Nahaalusel süstimisel imendub 
Prevomaxi toimeaine organismis eeldatavalt samamoodi nagu võrdlusravimi toimeaine. 

Milles seisneb Prevomaxi kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad? 

Et Prevomax on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja 
riske samadeks mis võrdlusravimil. 

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

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Prevomaxi ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. Et Prevomax on 
geneeriline ravim, siis on meetmed samad mis võrdlusravimi korral. 

Miks Prevomax heaks kiideti? 

Veterinaarravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud ravimi 
Prevomax võrreldav kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Cerenia (süstelahus). Seetõttu on 
veterinaarravimite komitee arvamusel, et nagu ka Cerenia korral, ületab kasulikkus kaasnevad 
riskid. Komitee soovitas Prevomaxi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Prevomaxi kohta 

Euroopa Komisjon andis Prevomaxi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 
19.06.2017. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Prevomaxi kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui 
loomaomanikud või -pidajad vajavad Prevomaxi kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad 
lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti 
veebilehel. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2017. 
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