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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Profender 
emodepsidi/pratsikvanteli 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Profender-
lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut eläinlääkevalmistetta ja päätynyt 
suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä Euroopan unionissa sekä sen käytön ehdoista. Tarkoituksena 
ei ole antaa käytännön neuvoja Profenderin käytöstä. 

Eläimen omistaja tai pitäjä saa käytännön tietoa Profender-valmisteen käytöstä pakkausselosteesta, 
eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Mitä Profender on? 

Profender on loislääke, jonka sisältämät kaksi vaikuttavaa ainetta ovat emodepsidi ja pratsikvanteli. 
Profenderia saa liuoksena kissoille sekä muunneltuina depottabletteina koirille. 

Profender-liuos on pakattu paikallisvalelupipetteihin, jotka on esitäytetty yhden kissan hoitamiseen 
tarvittavalla määrällä Profenderia (3 erikokoista pipettiä eri painoisille kissoille), sekä 
moniannospulloon käytettäväksi yksinomaan eläinkirurgiassa, jolloin eläinlääkäri laskee Profenderin 
tarkan määrän kutakin kissaa varten ennen sen antamista. 

Profender-tabletteja saa kolmena eri vahvuutena eripainoisia koiria varten (pienet, keskikokoiset ja 
isot koirat). 

Mitä Profender on ja mihin sitä käytetään? 

Profenderia on lääke, jota käytetään sellaisten kissojen ja koirien hoitamiseen, joilla on tai joilla on 
riski saada “sekalainen” (useamman kuin yhden loisen aiheuttama) loistartunta. Profender tehoaa 
tietyntyyppisiin suolinkaisten, heisimatojen ja keuhkomatojen aiheuttamiin tartuntoihin kissoilla. 
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Miten Profenderia käytetään? 

Profender-liuos on pakattu paikallisvalelupipetteihin, jotka on täytetty yhden kissan hoitamiseen 
tarvittavalla määrällä Profenderia (3 eri annosmäärän sisältävää pipettiä kissan painon mukaan), sekä 
moniannospulloon käytettäväksi yksinomaan eläinkirurgiassa, jolloin eläinlääkäri laskee Profenderin 
tarkan määrän kutakin kissaa varten ennen sen antamista. 

Profender-tabletteja saa kolmena eri vahvuutena eripainoisia koiria varten (pienet, keskikokoiset ja 
isot koirat). Profenderia saa vain lääkemääräyksellä. 

Kissoja hoidetaan käyttämällä Profender-paikallisvaleluliuosta eri määrinä. Sopiva määrä Profenderia 
(joko yhden täyden pipetin sisältö tai eläinlääkärin mittaama määrä) levitetään kissan iholle 
raottamalla turkin karvoitusta kissan niskassa pään alakohdassa. 

Koiria hoidetaan käyttämällä Profenderin muunneltuja depottabletteja, jotka annetaan suun kautta 
tyhjään mahaan. Oikea määrä kokonaisia tai puolikkaita tabletteja lasketaan koiran painon perusteella. 

Profender annetaan suolinkais- ja heisimatoihin kertahoitona. Keuhkomatokäsittely edellyttää kahta 
hoitokertaa, joiden välissä on kaksi viikkoa. 

Miten Profender vaikuttaa? 

Profenderin kaksi vaikuttavaa ainetta vaikuttavat loisen elinjärjestelmän eri osissa. Emodepsidi 
häiritsee sukkulamatojen hermostossa tiettyjen reseptoreiden toimintaa, minkä vuoksi ne halvaantuvat 
ja lopulta kuolevat. Pratsikvanteli vahingoittaa heisimatojen ihon kaltaista ulkopintaa, mikä johtaa 
niiden halvaantumiseen ja kuolemaan. 

Mitä hyötyä Profenderista on havaittu tutkimuksissa? 

Kummankin tuotteen tehoa tiettyjen suolinkais- ja heisimatotartuntojen hoidossa tutkittiin sekä 
laboratoriotutkimuksissa että laajoissa kenttätutkimuksissa (yhdessä tarkasteltiin kissojen 
paikallishoitoa ja toisessa koirille annettavia tabletteja), joita suoritettiin useissa paikoissa Euroopassa. 
Molemmissa kenttätutkimuksissa oli erirotuisia, eri-ikäisiä ja eripainoisia eläimiä, jotka olivat saaneet 
luonnollisen suolinkais- tai heisimatotartunnan suolistoonsa. Niitä hoidettiin joko Profenderilla tai 
muulla myyntiluvan saaneella matolääkkeellä (kissoja selamektiinilla ja koiria milbemysiinioksiimilla ja 
pratsikvantelilla). Tehoa mitattiin tarkastelemalla matojen munien lukumäärää tai heisimatojen osien 
määrää eläinten ulosteissa hoidon jälkeen. Sekä laboratorio- että kenttätutkimusten tulokset osoittivat, 
että Profender on sekä kissoilla että koirilla yhtä tehokas kuin vertailuvalmiste. Yli 90 %:lla kissoista ja 
99 %:lla koirista ei ollut suolinkais- ja heisimatotartuntaa Profender-hoidon jälkeen. 

Laboratorio- ja kenttätutkimukset keuhkomadoista kissoilla osoittivat, että Profender vähentää 
toukkien määrää eläinten ulosteissa yli 99 %. Laboratoriotutkimukset osoittivat Profenderin 
vähentävän matojen määrään keuhkoissa yli 99 %. 

Mitä riskejä Profenderiin liittyy? 

Kissat saattavat hyvin harvoin kuolata tai oksentaa hoidon jälkeen. Hyvin harvoin voi esiintyä lieviä ja 
ohimeneviä hermostoon liittyviä oireita, kuten ataksiaa (kyvyttömyyttä koordinoida lihasten liikkeitä) 
tai vapinaa. Näiden vaikutusten ajatellaan johtuvan siitä, että kissa on nuollut antokohtaa heti hoidon 
jälkeen. Hyvin harvoin saattaa esiintyä myös ohimenevää kutinaa, tulehtuneisuutta tai karvanlähtöä 
kohdassa, johon valmistetta on annettu kissan iholle. Oireet häviävät ilman erityistä hoitoa. 

Koirista ei ole saatu ilmoituksia sivuvaikutuksista. 
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Profenderia ei saa käyttää nuorilla eläimillä (alle 8-viikkoisilla ja alle 0,5 kilon painoisilla kissoilla eikä 
alle 12-viikkoisilla ja alle 1 kilon painoisilla koiranpennuilla). 

Muiden tämäntyyppisten valmisteiden tavoin Profenderia saa käyttää sairailla kissoilla tai koirilla vain 
eläinlääkärin tekemän hyöty-riskiarvioinnin perusteella. Valmistetta ei saa antaa muille eläinlajeille. 

Profenderia ei saa päästää vesistöihin, koska se saattaa vahingoittaa vesieliöstöä. 

Mitä varotoimenpiteitä eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Profender-paikallisvaleluliuosta annettaessa on varottava ihokosketusta pipetin sisältöön. Eläintä ei 
myöskään saa silittää tai harjata eikä eläin saa olla kosketuksissa muihin eläimiin niin pitkään kuin 
antokohta ei ole kuiva. Annoksen antava henkilö ei saa tupakoida, syödä eikä juoda, ja kädet on 
pestävä huolellisesti käytön jälkeen. Jos valmisteelle altistuu vahingossa, silmät on huuhdeltava 
välittömästi runsaalla vedellä tai iho on pestävä saippualla ja vedellä. 

Profender paikallisvaleluliuoksessa käytetty liuotin saattaa tahrata joitakin materiaaleja, kuten nahkaa, 
kankaita, muovia ja käsiteltyjä pintoja. Siksi kosketusta tällaisten materiaalien kanssa on vältettävä. 

Käyttäjien on myös pestävä kätensä sen jälkeen, kun he ovat antaneet Profender-tabletteja koiralle. 

Miksi Profender n hyväksytty? 

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Profenderin hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli 
myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa. 

Muuta tietoa Profenderista 

Euroopan komissio myönsi 27. heinäkuuta 2005 Profenderille koko Euroopan unionin alueella voimassa 
olevan myyntiluvan. 

Profenderia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa  ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 
Lisätietoja Profender-valmisteella annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2016.  
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