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EPAR összefoglaló a nyilvánosság számára

Fevaxyn Pentofel

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt kívánja bemutatni, 

hogy az állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek bizottságának (CVMP) a megadott 

dokumentáción alapuló értékelése miként vezetett az alkalmazási feltételekre vonatkozó ajánlásokhoz.

Ez a dokumentum nem pótolja a személyes megbeszélést állatorvosával. Amennyiben állata 

betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, akkor kérdezze meg 

az állatorvosát! Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 

EPAR részét képező) tudományos indoklást!

Milyen típusú gyógyszer a Fevaxyn Pentofel?

A Fevaxyn Pentofel egy vakcina-készítmény macskák részére, fecskendőbe előretöltött injekciós oldat 

formájában. A Fevaxyn Pentofel inaktivált feline panleukopenia vírust, feline rhinotracheitis vírust, 

feline calicivirust, feline leukaemia vírust és inaktivált feline Chlamydophila felis baktériumot tartalmaz.

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Fevaxyn Pentofel?

A Fevaxyn Pentofelt egészséges 9 hetes és annál idősebb macskák immunizálására használják a feline 

panleukopenia és feline leukaemia vírus ellen, valamint a feline rhinotracheitis vírus, a feline calicivirus 

és a feline Chlamydophila felis baktérium által okozott légzőszervi betegségek ellen.

Az előretöltött fecskendő tartalmát használat előtt jól fel kell rázni, majd szubkután (a bőr alá adott) 

injekció formájában beadni. A 9 hetes vagy idősebb macskáknak két adagot kell adni, 3-4 hetes 

időközzel. Egy további adag adása is javasolt azoknak a feline leukaemia vírus kockázatának kitett 

területen élő kismacskáknak, akik az első adagot 12 hetes koruk előtt kapták. Ezután a Fevaxyn 

Pentofelt évente egyszer kell adni.
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Hogyan fejti ki a hatását a Fevaxyn Pentofel?

A Fevaxyn Pentofel négy inaktivált vírus és egy inaktivált baktérium kis mennyiségét tartalmazza. A 

beadást követően ez a kis expozíció segít a macska immunrendszerének felismerni és megtámadni a 

vírusokat és a baktériumot. A későbbiekben ezen vírusok bármelyikének vagy a baktériumnak az 

expozíciója esetén a macska vagy nem fertőződik meg, vagy a fertőzés kevésbé súlyos lefolyású lesz.

Milyen módszerekkel vizsgálták a Fevaxyn Pentofelt?

A Fevaxyn Pentofel esetében a szer feline leukaemia vírus elleni, feline rhinotracheitis vírus elleni, 

feline calicivirus elleni, a feline Chlamydophila felis baktérium által okozott légzőszervi betegségek 

elleni, valamint a feline panleukopenia vírus által okozott betegség elleni hatását vizsgálták.

Ezen kívül vizsgálatokat végeztek különböző macska fajokkal, hogy megfigyeljék az első és második 

Fevaxyn Pentofel oltás után jelentkező mellékhatásokat.

Milyen előnyei voltak az Fevaxyn Pentofelnek a vizsgálatok során?

A Fevaxyn Pentofel hatásosnak bizonyult a feline leukaemia ellen, a feline rhinotracheitis vírus, a feline 

calicivirus és a feline Chlamydophila felis baktérium által okozott légzőszervi fertőzések ellen, valamint 

a feline panleukopenia vírus által okozott betegség ellen.

A mellékhatások megfigyelésére irányuló vizsgálatban nem fordult elő mellékhatás a macskák 94,2 %-

ában az első oltást követően, és a macskák 99 %-ában a második oltás után.

Milyen mellékhatásai vannak a Fevaxyn Pentofelnek?

Néhány macskánál posztvakcinációs reakciók alakulhatnak ki, melyek átmeneti láz, hányás, anorexia 

(étvágytalanság) és/vagy depresszió lehetnek, és rendszerint 24 órán belül megszűnnek.

Ritkán duzzanat, fájdalom, viszketés vagy szőrhullás jelentkezhet az oltás helyén. Nagyon ritkán 

anaphylaxiás reakció (súlyos allergia) is kialakulhat ödémával (folyadék a bőr alatt), viszketéssel, 

légzőszervi és keringési betegség, különféle gastrointestinalis tünetek, vagy sokk alakulhat ki a 

vakcinálást követő első órákban.

Milyen elővigyázatossági intézkedésekre van szükség azokra a személyekre 
vonatkozóan, akik beadják a gyógyszert vagy érintkeznek az állattal?

A Fevaxyn Pentofel ásványi olajat tartalmaz. A véletlen öninjekciózás súlyos fájdalmat, duzzanatot 

okozhat különösen, ha izületet vagy ujjat érint a beadás - ami ritkán az ujj elvesztéséhez vezet. A 

készítménnyel történt véletlen öninjekciózás esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, még akkor is, ha 

csak csekély mennyiség injekciózása történt. A használati utasítást el kell vinni az orvoshoz. Ha a 

fájdalom az orvosi vizsgálatot követő 12 óránál hosszabb ideig áll fenn, akkor vissza kell menni az 

orvoshoz.

Miért engedélyezték a Fevaxyn Pentofel forgalomba hozatalát?

Az állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CVMP) egyetértett abban, hogy a 

Fevaxyn Pentofel alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat a 9 hetes vagy idősebb 

egészséges macskák feline vírusok elleni immunizálásában. A bizottság javasolta a Fevaxyn Pentofel 

forgalomba hozatali engedélyének megadását. Az előny/kockázat arány megtalálható a tudományos 

vita az EPAR.
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A Fevaxyn Pentofellel kapcsolatos egyéb információk:

1997. február 5-én az Európai Bizottság a Fevaxyn Pentofelre vonatkozóan megadta az Európai Unió 

egész területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A termék kiadhatóságára vonatkozó 

információk a doboz címkéjén találhatók

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2013 június.
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