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Julkinen EPAR-yhteenveto

Procox
emodepsidi/toltratsuriili

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten 

eläinlääkekomitea (CVMP) on päätynyt suosituksiin lääkkeen käytöstä toimitetun aineiston perusteella.

Tämä teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja 

eläimen sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten 

perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös EPAR-arviointilausuntoon).

Mitä Procox on?

Procox on loislääke, joka sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, emodepsidia ja toltratsuriilia. Sitä on 

saavana öljysuspensiona, joka sisältää emodepsidia 0,9 mg/ml ja toltratsuriilia 18 mg/ml.

Mihin Procoxia käytetään?

Procoxilla hoidetaan koiria, joilla on tai joilla eläinlääkäri epäilee olevan kahden loistyypin, 

sukkulamatojen ja kokkidien, aiheuttama infektio yhtä aikaa. Valmisteyhteenvedossa on luettelo 

kaikista sukkulamadoista ja kokkideista, joihin Procox tehoaa.

Procox annetaan kertahoitona. Annos määräytyy hoidettavan koiran painon mukaan. Oraalisuspension 

vakioannos on 0,5 ml painokiloa kohti.

Miten Procox vaikuttaa?

Procoxin kaksi vaikuttavaa ainetta vaikuttavat loiseläinten eri osiin. Emodepsidi häiritsee 

sukkulamatojen hermoston tiettyjen reseptoreiden toimintaa, minkä vuoksi madot halvaantuvat ja 

lopulta kuolevat. Toltratsuriili puolestaan häiritsee kokkidien energian tuottamiseen tarvitsemien 

entsyymien toimintaa. Sen seurauksena valmiste voi tappaa loisia niiden kaikkien kehitysvaiheiden 

aikana.
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Miten Procoxia on tutkittu?

Lääkeyhtiö esitteli tuloksia eri puolilla Eurooppaa koirilla tehdyistä tutkimuksista, joissa tarkasteltiin 

Procoxin tehoamista tiettyihin sukkulamatoihin ja kokkideihin. Tutkimuksissa oli eri-ikäisiä, erirotuisia 

ja eripainoisia koiria, jotka olivat saaneet tai jotka saattoivat saada luonnollisen, sukkulamatojen tai 

kokkidien aiheuttaman maha-suolikanavan loisinfektion.

Procoxin tehoamista sukkulamatoihin tutkittiin tarkastelemalla matojen munien määrää eläimen 

ulosteessa sen jälkeen, kun sille oli annettu kerta-annos lääkettä suositellulla annoksella, verrattuna 

yleisesti näiden sukkulamatoinfektioiden hoidossa käytettyyn lääkkeeseen (joka sisälsi 

milbemysiinioksiimia ja pratsikvantelia).

Valmisteen tehokkuutta kokkidi-infektioiden hoidossa tutkittiin tarkastelemalla eläimen ulosteeseen 

erittyneiden ookystien (munankaltaisten rakenteiden, jotka kypsyvät loisen infektoivaan vaiheeseen) 

määrää.

Yhdessä tutkimuksessa Procoxia verrattiin sulfadimetoksiiniin koksidioosin hoidon kannalta ja toisessa 

Procoxia verrattiin hoitamattomiin verrokkeihin sairauden ehkäisemisen kannalta.

Mitä hyötyä Procoxista on havaittu tutkimuksissa?

Tutkimukset osoittivat, että Procox oli tehokkaampi kuin verrokkilääkkeet tai lumelääke kaikissa 

tutkimuksissa. Procox on hyvin siedetty lääke koirilla; haittavaikutuksena on havaittu lieviä ohimeneviä 

maha-suolikanavan häiriöitä, mukaan luettuna oksentelua.

Mitä riskejä Procoxiin liittyy?

Yleisimmät koirilla havaitut haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä ruoansulatusjärjestelmän 

häiriöitä, kuten oksentelua tai löysiä ulosteita.

Procoxia ei saa käyttää alle kahden viikon ikäisillä pennuilla tai koirilla tai pennuilla, jotka painavat alle 

0,4 kg. Lääkettä ei myöskään saa käyttää, jos eläin on yliherkkä (allerginen) joko vaikuttavalle aineelle 

tai jollekin muulle valmisteen ainesosalle.

Procoxin käyttöä ei suositella collien tai sen sukuisten rotujen nuorilla pennuilla, koska ei ole tutkittu, 

ovatko nämä koirat muita herkempiä emodepsidihoidolle.

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

Procoxia antavan henkilön on varmistettava, että lääkettä ei joudu hänen iholleen tai silmiin. Jos 

henkilö altistuu valmisteelle vahingossa, silmät on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, tai iho 

on pestävä saippualla ja vedellä. Procoxin käsittelyn yhteydessä ei saa syödä, juoda tai tupakoida, ja 

kädet on pestävä Procoxin käytön jälkeen.

Jos Procoxia on nielty vahingossa, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, ja lääkärille on näytettävä 

pakkausseloste tai lääkepakkaus. Lisätietoja on pakkausselosteessa.

Miksi Procox on hyväksytty?

Eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Procoxin hyöty on sen riskejä suurempi, kun sitä käytetään 

hyväksytyissä käyttöaiheissa, ja suositteli myyntiluvan myöntämistä sille. Valmisteen hyöty-riskisuhde 

on esitetty tämän EPAR-arviointilausunnon tieteellistä keskustelua koskevassa osiossa.
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Muita tietoja Procoxista

Euroopan komissio myönsi Procoxille koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan 

20.4.2011. Myyntipäällysmerkinnässä/ulkopakkauksessa on tieto siitä, tarvitaanko valmistetta varten 

lääkärin määräys vai ei.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi marraskuussa 2012.
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