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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára

Procox
emodepszid / toltrazuril

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt mutatja be, hogy 

az állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción alapuló értékelése 

miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz.

Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. Amennyiben 

állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon 

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

EPAR részét képező) tudományos indoklást!

Milyen típusú gyógyszer a Procox?

A Procox egy élősködők (paraziták) elleni gyógyszer, amely két hatóanyagot, emodepszidet és 

toltrazurilt tartalmaz. Olajos szuszpenzió formájában kapható, amely 0,9 mg/ml emodepszidet és 

18 mg/ml toltrazurilt tartalmaz.

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Procox?

A Procox-ot egyidejűleg kétfajta élősködővel, fonálférgekkel és kokcídiumokkal fertőzött vagy az 

állatorvos szerint ezekkel gyaníthatóan fertőzött kutyák kezelésére alkalmazzák. Az alkalmazási 

előírásban található azon fonálférgek és kokcídiumok teljes listája, amelyek ellen a Procox hatásos.

A Procox-ot egyszeri kezelésként alkalmazzák. Az adag a kezelt kutya testtömegétől függ. A belsőleges 

szuszpenzió szokványos adagja 0,5 ml testtömeg-kilogrammonként.

Hogyan fejti ki hatását a Procox?

A Procox két hatóanyaga az élősködők szervezetének különböző részeire fejt ki hatást. Az emodepszid 

a fonálférgek idegrendszerében található bizonyos specifikus receptorokra hat, ami ezt követően a 

bénulásukat és pusztulásukat eredményezi. A toltrazuril a kokcídiumok energiatermeléséhez szükséges 

enzimjeit befolyásolja. Ennek eredményeként az élősködőket azok összes fejlődési szakaszában képes 

elpusztítani.
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Milyen módszerekkel vizsgálták a Procox-ot?

A vállalat Európa-szerte kutyák részvételével végzett vizsgálatok eredményeit nyújtotta be, amelyek a 

Procox hatásosságát vizsgálták a meghatározott fonálférgekkel és kokcídiumokkal szemben. A 

vizsgálatokba különböző korú, eltérő fajtájú és tömegű, gyomor-bél rendszeri élősködő fonálférgekkel 

vagy kokcídiumokkal természetes úton fertőződött vagy esetlegesen fertőződött kutyákat vontak be.

A Procox fonálférgek elleni hatásosságát annak vizsgálatával tanulmányozták, hogy az ajánlott adaggal 

végzett egyszeri kezelés után hány féregpete ürült az állat ürülékével, és egy olyan (milbemicin-oximot 

és prazikvantelt tartalmazó) gyógyszerrel hasonlították össze, amelyet gyakran alkalmaznak ilyen 

fonálféreg-fertőzések kezelésére.

A termék kokcídiumok okozta fertőzésekkel szembeni hatásosságát annak vizsgálatával 

tanulmányozták, hogy hány oociszta (peteszerű struktúra, amely az élősködő fertőzőképes fejlődési 

stádiumává érik) ürült az állat ürülékével. Az egyik vizsgálat a kokcídiumfertőzés kezelése során 

szulfadimetoxinnal hasonlította össze a Procox-ot, a másik pedig a betegség megelőzése terén végzett 

kezelés nélküli állapottal.

Milyen előnyei voltak a Procox alkalmazásának a vizsgálatok során?

A vizsgálatok azt mutatták, hogy a Procox minden vizsgálatban hatásosabb volt az összehasonlító 

gyógyszereknél vagy a placebónál. A Procox-ot a kutyák jól tolerálják, csupán enyhe, múló gyomor-bél 

rendszeri zavarok figyelhetők meg, ideértve a hányást is.

Milyen kockázatokkal jár a Procox alkalmazása?

A kutyáknál megfigyelt leggyakoribb mellékhatások enyhe és átmeneti emésztőrendszeri zavarok, mint 

például hányás vagy laza ürülék.

A Procox nem alkalmazható két hétnél fiatalabb kutyáknál vagy 0,4 kg-nál alacsonyabb testtömegű 

kölyökkutyáknál. A termék nem alkalmazható továbbá a hatóanyagok vagy az egyéb összetevők 

bármelyikével szembeni túlérzékenység (allergia) esetén.

A Procox alkalmazása skót juhász vagy rokon fajtához tartozó fiatal kölyökkutyáknál nem ajánlott, 

mivel nem vizsgálták, hogy ezek a kutyák érzékenyebbek-e az emodepsziddel végzett kezelésre.

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre?

A Procox-ot beadó személynek kerülnie kell a gyógyszer bőrrel vagy szemmel való érintkezését.

Véletlen érintkezés esetén a szemet bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, illetve a bőrt szappannal és vízzel 

le kell mosni. A Procox alkalmazása közben enni, inni és dohányozni tilos, és alkalmazása után kezet 

kell mosni.

A Procox véletlen lenyelése esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, és az orvosnak meg kell 

mutatni a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. A további információkat lásd a használati 

utasításban!

Miért engedélyezték a Procox forgalomba hozatalát?

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy az engedélyezett 

javallatokban alkalmazva a Procox előnyei meghaladják a kockázatokat, és javasolta a gyógyszerre 
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vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. Az előny/kockázat profil az EPAR tudományos 

értekezéseket tartalmazó moduljában található.

A Procox-szal kapcsolatos egyéb információ:

2011. április 20-án az Európai Bizottság a Procox-ra vonatkozóan kigadta az Európai Unió egész 

területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A készítmény felírására vonatkozó információ a 

doboz címkéjén/külső csomagoláson található.

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2012. november.
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