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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Prevomax 
maropitantti 

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

Eläimen omistaja tai pitäjä saa käytännön tietoa Prevomaxin käytöstä pakkausselosteesta, 
eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Mitä Prevomax on ja mihin sitä käytetään 

Prevomax on eläinlääke, jota käytetään koirien ja kissojen oksentelun hoitoon yhdistettynä muuhun 
tukihoitoon tai oksentelun (lukuun ottamatta matkapahoinvointia) ehkäisyyn. 
 
Kissoilla Prevomaxia käytetään myös pahoinvoinnin vähentämiseen. 
 
Koirilla Prevomaxia voidaan käyttää sekä pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn ennen leikkausta ja 
sen jälkeen että yleisanestesiasta toipumisen edistämiseen morfiinin käytön jälkeen. Prevomaxia 
käytetään koirilla myös kemoterapiasta johtuvan pahoinvoinnin ehkäisyyn ja hoitoon. 
 
Prevomaxin vaikuttava aine on maropitantti. 
 
Prevomax on ns. geneerinen lääkevalmiste. Se merkitsee sitä, että Prevomax sisältää samaa 
vaikuttavaa ainetta ja toimii samalla tavoin kuin EU:n alueella jo myyntiluvan saanut 
alkuperäisvalmiste Cerenia. 

Miten Prevomaxia käytetään? 

Lääkevalmiste on reseptilääke, ja sitä on saatavana injektionesteenä, liuoksena. Prevomax 
injisoidaan ihon alle tai laskimoon kerran päivässä (1 mg/painokilo) enintään viitenä päivänä. Kun 
Prevomaxia käytetään oksentelun ehkäisemiseen, se on annettava yli tunti ennen tapahtumaa, joka 
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saattaa aiheuttaa oksentelua. 

Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Prevomax vaikuttaa? 

Prevomaxin vaikuttava aine maropitantti estää elimistössä olevan kemiallisen aineen (P-aineen) 
kiinnittymisen tiettyihin kohteisiin eli neurokiniini-1-reseptoreihin (NK1), joita on solujen pinnalla 
pahoinvointia ja oksentelua kontrolloivassa aivojen osassa. P-aineen kiinnittyminen kyseisiin 
reseptoreihin aiheuttaa oksentelua ja pahoinvointia. Salpaamalla reseptorit maropitantti voi estää 
pahoinvointia ja oksentelua. 

Miten Prevomaxia on tutkittu? 

Myyntiluvan jo saaneen alkuperäislääke Cerenian vaikuttavan aineen hyötyä ja riskejä 
hyväksytyissä käyttöaiheissa on jo tutkittu, joten uusia tutkimuksia ei tarvitse tehdä Prevomax-
valmisteen osalta. 
Yhtiö toimitti Prevomaxin laatua koskevia tutkimuksia, kuten kaikkien lääkkeiden osalta tehdään. 
Tutkimuksia biologisesta samanarvoisuudesta ei tarvittu sen selvittämiseksi, imeytyykö Prevomax 
samalla tavoin kuin alkuperäislääke Cerenia ja tuottaako se saman pitoisuuden vaikuttavaa ainetta 
veressä. Tämä johtuu siitä, että Prevomax annetaan infuusiona laskimoon, joten vaikuttava aine 
kulkee suoraan verenkiertoon. Kun Prevomax annetaan injektiona ihon alle, vaikuttavan aineen 
odotetaan imeytyvän samalla tavoin kuin alkuperäislääkkeen. 

Mitkä ovat Prevomaxin edut ja riskit? 

Koska Prevomax on geneerinen lääkevalmiste ja biologisesti samanarvoinen alkuperäislääkkeen 
kanssa, sen hyödyn ja riskien katsotaan olevan samat kuin alkuperäislääkkeen. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Prevomaxia koskevaa 
turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien ja pitäjien 
noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. Koska Prevomax on geneerinen 
lääkevalmiste, varotoimet ovat samat kuin ne ovat alkuperäislääkevalmisteen osalta. 

Miksi Prevomax on hyväksytty? 

Viraston eläinlääkevalmistekomitea (CVMP) katsoi, että Prevomaxin on osoitettu vastaavan 
laadullisesti Cereniaa ja olevan biologisesti samanarvoinen sen kanssa EU-vaatimusten mukaisesti. 
Näin ollen CVMP katsoi, että Cerenian tavoin tämän lääkevalmisteen hyöty on suurempi kuin sen 
havaitut riskit. Komitea suositteli myyntiluvan myöntämistä Prevomaxille EU:ssa. 

Muuta tietoa Prevomaxista 

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan 
Prevomaxille 19.06.2017. 

Prevomaxia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/ European public assessment 
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reports. Lisää tietoa Prevomaxilla annettavasta hoidosta eläimen omistaja tai pitäjä saa 
pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Alkuperäisvalmisteen EPAR-arviointilausunto on myös kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi huhtikuussa 2017. 
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